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Ata da 80ª Sessão, Não Deliberativa 
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4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa e Adelmir Santana.
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 9 minu-

tos, e encerra-se às 12 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital da República Federativa do Brasil. Es-
tamos no plenário do Senado da República do Brasil. 
Represento a Mesa Diretora da Casa. Vivemos a 4ª 
Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.

Há quórum de acordo com o Regimento. Sexta-
feira, 21 de maio de 2010, 9h09. Esta é a 80ª sessão 
não deliberativa. Declaramos aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A Presidência comunica às Srªs Senadoras e aos 
Srs. Senadores que será realizada sessão especial no 
dia 24 do corrente, segunda-feira, às 11 horas, destina-
da a comemorar o Dia do Comerciário, nos termos dos 
Requerimentos nº 20 e nº 72, de 2010, do Senador 
Paulo Paim e outros Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ainda que o Período do Expe-
diente da sessão deliberativa ordinária de terça-feira, dia 
25 do corrente, será dedicado a celebrar o Dia Nacional 
da Defensoria Pública, nos termos dos Requerimen-
tos nºs 358 e 471, de 2010, apresentado pelo Senador 
Mozarildo Cavalcanti e outros Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – To-
das as deliberações legislativas estão sobrestadas.

Há oradores inscritos. O primeiro orador é o Se-
nador Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele 
é suplente do Governador do PMDB, Sérgio Cabral. 
Ninguém, em tão pouco tempo, contribuiu para a gran-
deza do Senado da República.

Ô Cristovam Buarque, Deus escolhe as pessoas 
certas para os momentos de dificuldade. Existia um mons-
tro, Golias, que humilhava o povo de Deus. Ele pegou 
um menino, Davi. O povo de Deus escravo. Moisés. E o 
Senado da República do Brasil cristão passou por uma 
tempestade. E Deus nos ofereceu Paulo Duque pra ser 
o Presidente da Comissão de Ética do Senado. 

A ele a Pátria deve hoje o Senado revigorado, fortale-
cido, que há dois dias escreveu as mais belas páginas da 
República de justiça, resgatando os salários antecipada-
mente pagos que os velhinhos aposentados não estavam 
recebendo devidamente. E o avanço na moralidade polí-

tica, com a aprovação do projeto chamado popularmente 
de Ficha Limpa. Isso tudo nós devemos à atuação firme, 
experiente e estóica de Paulo Duque, que presidiu a Co-
missão de Ética desta Casa no momento mais difícil.

O requerimento do Dia do Comerciário foi do Paulo 
Paim; e o do Dia da Defensoria Pública foi do Mozarildo. 
Então, o Paulo Paim homenageia o Dia do Comerciário 
e o Mozarildo Cavalcanti, o Defensor Público.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente Mão Santa, como o Brasil carinhosamente já o 
acolhe, agradeço suas palavras iniciais e quero dizer 
que, nesses últimos três anos e alguns meses, não 
tenho nenhum tipo de arrependimento do que disse 
ou fiz aqui no Senado. Nenhum! 

Um exame de consciência que faço, que costumo 
fazer, e às vezes me pergunto se eu devia ter feito assim 
ou dessa outra maneira, ou se não devia ter praticado 
esse ato, ou pronunciado este ou aquele discurso, ou 
debatido sobre esse ou aquela assunto. Nada! 

Engraçado, esta Casa é um templo. Parece men-
tira, mas vejo como um verdadeiro templo de patrio-
tismo esta Casa.

E procurei entender mesmo o posicionamento de 
cada um. A rigor, quando substituí, aqui, o Senador Sérgio 
Cabral, demorei uns quatro meses, mais ou menos, para 
estudar cada um dos Srs. Senadores, todos desconheci-
dos para mim, mas sabendo que aqui está uma síntese 
do nosso País, da nossa nacionalidade, cada um com um 
pensamento diferente, com uma educação diferente, com 
um pensamento filosófico diversificado, uma mentalidade 
patriótica talvez também desigual. Por isso, também me 
animei a enfrentar a tribuna do Senado com desafios in-
críveis, conforme este que V. Exª acaba de citar. 

Estou muito feliz em estar na tribuna hoje, porque 
nós, quando assumimos aqui, estamos nos dirigindo 
a todos os brasileiros que porventura estejam com a 
sua televisão ligada. E são milhões. O que eu recebo, 
o que os senhores recebem de mensagens do Brasil 
inteiro, correspondências eletrônicas, é inacreditável. 
Isso me faz lembrar o meu Estado da Guanabara, 
quando o Senado ali funcionava, Sr. Presidente, no 
Palácio Monroe, que viveu grandes momentos, numa 
República que ainda estava se firmando e que, hoje, 
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atingiu a sua plenitude, com a mudança para o Pla-
nalto Central. 

Demorou 100 anos, pois era uma ideia antiga. De-
morou muitos anos, porque foi preciso coragem. Quando 
eu vejo algum Parlamentar aqui, ou na Câmara Federal, 
ou numa Câmara de Vereadores qualquer, reclamando 
sobre a construção de uma ponte que, depois de um 
ano ou dois, ainda não foi concluída; ou de uma obra 
pública semelhante; eu me lembro daquele que eu já 
denominei o santo Juscelino Kubitschek, que, em três 
anos e poucos meses, conseguiu fazer a Cidade Ma-
ravilhosa 2, que é Brasília, sem dúvida alguma.

Brasília é um marco nacional e internacional. Há uma 
fase antes e depois de Brasília, antes e depois da criação 
desta cidade no Planalto Central, sem dúvida alguma.

Quando venho do Rio de Janeiro e o tempo está 
bom e dá para apreciar a grandeza do País, a exten-
são territorial tão desabitada, penso que foi feita muita 
coisa, mas ainda temos muito a fazer.

O Brasil hoje é uma potência mundial, uma das 
principais. Analisando mesmo o Governo atual do 
Presidente da República Luiz Inácio, vemos que, de-
pois dos letrados, dos intelectuais, dos bacharéis, dos 
homens cultos, de tantos e tantos, dos Campos Sal-
les, dos Rodrigues Alves, dos Washington Luís, dos 
Arthur Bernardes, dos Getúlios, de Jânio, há hoje, na 
Presidência da República, uma figura carismática e 
iletrada, sem universidade, sem diploma, sem nada, 
mas com um grande acerto para o Brasil, sobretudo 
nas relações internacionais. 

Esse é o Presidente que temos hoje e em cujo 
sucesso eu no início não acreditava. Mas, hoje, quan-
do se avizinha uma sucessão presidencial, eu vejo 
que o Brasil acertou. Pela primeira vez, desacredita-
ram nos diplomados e colocaram um operário lá. Isso 
aconteceu uma vez na Polônia com um líder sindical 
e operário, mas lá não deu certo. Lá não funcionou, 
mas aqui está funcionando. 

Digo isso, mas mal conheço o Presidente da Repúbli-
ca pessoalmente. Mal o conheço. Cumprimentei-o uma ou 
duas vezes no máximo e tenho o prazer hoje de falar aos 
milhões de brasileiros que me estão ouvindo que o Brasil 
acertou quando o escolheu – podem estar certo disso –, 
com ou sem aqueles assessores que V. Exª, Presidente 
Mão Santa, lembra sempre aqui da tribuna: os aloprados 
etc, mas ele, individualmente, acertou. É um nome inter-
nacional, respeitado, fala de igual para igual com os esta-
distas e os Presidentes das grandes potências.

Quero, hoje, continuar o meu discurso de ontem, 
porque ontem fiquei sensibilizado com as palavras do 
Senador Alvaro Dias a respeito do desaparecimento 
da Varig do Brasil. Foi uma grande empresa criada no 
Sul; e que do Rio Grande do Sul foi se expandindo e 

tornou-se uma empresa nacional e internacional. E é 
esquisito, porque essas empresas, em geral, começam 
no Município, às vezes, e tornam-se grandes empresas. 
É o que está acontecendo com a TAM – Transportes 
Aéreos Marília, Município do interior de São Paulo, e 
que hoje é uma empresa internacional. 

O que aconteceu com a Panair do Brasil? A mes-
ma coisa. Nasceu pequena, agigantou-se, grande em-
presa internacional e, de repente, desapareceu. Foi 
uma pena. A Panair do Brasil e a Varig S.A.

Mas eu queria dizer hoje, Presidente, que eu sou 
do tempo do avião de hélice. Na Segunda Guerra Mun-
dial, as forças aéreas de países como França, Alema-
nha, Itália, eram bem organizadas, de grande eficiência, 
mas tinham motores à hélice, com propulsão à hélice. 
Não os jatos vertiginosos que hoje estão por aí; não os 
aviões de velocidade supersônica, mas de velocidade 
incrível, de poder de destruição inacreditável. Tudo isso 
aconteceu em relativamente pouco tempo, a ponto de 
as nações sentirem, elas próprias, a necessidade de 
refrear um pouco a sua vertiginosa evolução. Isso se 
deve muito à conquista da energia nuclear. 

E, há pouco tempo, o Jornal do Brasil, um dos mais 
tradicionais, com mais de cem anos de existência, publicou, 
no dia 16 de maio, recentemente, uma entrevista muito boa, 
muito esclarecedora, com o Vice-Almirante Othon Pinheiro 
da Silva, homem que nasceu no meu Estado, veio de uma 
pequena cidade, Sumidouro, fez a Escola Naval, se dedi-
cou aos estudos, ao aperfeiçoamentos da sua cultura, a 
ponto de ser hoje considerado o pai do avanço nuclear do 
País. E ele se sentiu na obrigação de rebater e defender a 
manutenção de segredos industriais envolvendo energia 
nuclear, porque o Brasil é hoje uma das três potências – 
Rússia, Brasil e Estados Unidos – com reserva de urânio 
e tecnologia de ciclo combustível, que são novamente os 
Estados Unidos, a Rússia e o Brasil. Os outros ou têm a 
tecnologia, ou têm reserva.

Então, o esforço valeu a pena. Hoje, o Brasil tem 
mais de mil centrífugas operando nas indústrias nucleares 
no País – é o que diz ele, ao terminar a sua entrevista.

Mas tenho que falar mais sobre esse brasileiro, 
patriota, quase desconhecido, pela sua modéstia que 
encampa a sua excelente criatividade, inteligência, 
estudo. Diz aqui na entrevista:

Se o Brasil hoje é um dos poucos países 
do mundo com autonomia tecnológica para pro-
duzir combustível que usa em suas usinas nucle-
ares, isto se deve, em grande parte, ao trabalho 
do vice-Almirante Othon Pinheiro da Silva, atual 
Presidente da Eletronuclear. A ele cabe enfren-
tar as pressões de ambientalistas [nem sempre 
bem intencionados], e políticos que chegam a 
preconizar a paralisação da construção e até do 
funcionamento das usinas atômicas no Brasil.
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Ora, Presidente, o Brasil demorou muito tempo, 
muitos anos, para instalar no seu território, no meu Es-
tado, uma usina nuclear. Foi o Presidente Geisel, com 
a sua clarividência, com o seu patriotismo, e utilizando 
acordos com uma das potências mais poderosas do 
mundo, a Alemanha, que conseguiu conquistar esse 
avanço para o nosso País.

Engenheiro formado pela Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo, cursou si-
multaneamente a especialidade de Arquitetura 
Naval e de Máquinas, 

fez mestrado em engenharia mecânica no 
Instituto de Tecnologia de Massachussets [fa-
moso MTI, que os Srs. Senadores e professores 
sabem muito bem que fica nos Estados Unidos 
e é uma das mais aperfeiçoadas e avançadas 
universidades do mundo e há muito tempo].

Pinheiro da Silva fundou e dirigiu o projeto 
de desenvolvimento do ciclo de combustível 
para propulsão de submarinos nucleares no 
Projeto Aramar.

Vejam como isso é importante. O Brasil descobriu, 
há pouco, uma grande riqueza submarina, denominada 
pré-sal, onde existe grande quantidade de petróleo a ser 
transformado, a ser extraído em grande profundidade. Al-
gumas dessas jazidas estão a duzentas milhas da costa 
e precisam de proteção. As Forças Armadas precisam 
proteger a riqueza. O Brasil sempre foi objeto de cobiça 
internacional, isso há muitos e muitos anos. 

Houve até, durante certo tempo, o Brasil francês, 
ali mesmo no Rio de Janeiro, com Villegagnon. Houve 
o Brasil holandês, ali no Nordeste. Por quanto tempo 
parte do País ficou dominada? Não é por acaso que 
existe aí as Guianas Francesa, Holandesa, Inglesa. 

Esses Estados que acabo de citar foram conquista-
dos pela pirataria antiga da Europa. Estavam ambicionando 
colocar suas mãos aqui, conquistar a posse e a proprieda-
de desses três países pequenos. Mas, na realidade, eles 
estavam olhando para o grande continente sul-americano, 
especialmente para o Brasil. Mas não conseguiram. 

Já tive ocasião de citar um livro, muito bem feito, 
de um coronel do Exército que dedicou dez anos de 
sua vida estudando os fortes, os fortins, as fortalezas, 
quase todas em ruínas, existentes em nosso País. São 
350 fortins, fortalezas e fortes que não conseguiram 
prosperar aqui na tentativa de conquistar porções do 
nosso País. Isso é importante.

Veja V. Exª que até na Câmara dos Deputados existe 
um projeto – não sei quem é o autor – para que o Brasil 
simplesmente paralise o funcionamento e a construção 
de usinas nucleares. Veja V. Exª, que sei é um patriota de 
primeira, que existe um projeto, na Câmara dos Depu-

tados – não sei nem me interessa saber quem é o autor 
dele – que proíbe o país Brasil de construir ou de ter em 
funcionamento usinas nucleares. Veja que absurdo, Pre-
sidente! Esse aí eu diria que é o superambientalista ou o 
superimpatriota político. Não sei e faço questão de não 
saber quem é o autor dessa barbaridade parlamentar.

Pinheiro da Silva diz que boa parte das crí-
ticas tem mais a ver com um jogo geopolítico em 
benefício das potências nucleares do que com 
preocupações ambientais e que ignora o fato de 
que a energia nuclear é complemento indispen-
sável ao suprimento energético do País.

Quanto às críticas sobre falta de segurança 
e obsolescência, ele as inclui numa versão mo-
derna que o humorista Stanislau Ponte Preta já 
denominou, lá no Rio, de “festival de besteiras que 
assolam o País (Febeapá) [e ele tem razão; além 
de ser um técnico, é um homem bem humorado] 
e lembra que a usina de Angra II, por exemplo, no 
ano passado, destacou-se em grau de confiabi-
lidade, segurança e performance da Associação 
Mundial de Operadores Nucleares.

A seguir, trechos de uma entrevista que Othon Pi-
nheiro da Silva concedeu ao Jornal do Brasil, que peço 
a V. Exª, Sr. Presidente, mais uma vez, que determine, 
ao término deste discurso, seja publicada, na íntegra, 
novamente, esta reportagem que muito esclarece o 
povo brasileiro. O Jornal do Brasil, pelo que estou sen-
tindo, estou vendo, entra em nova fase, desta feita com 
o jornalista, homem de Estado, homem de empresa, 
empresário, Pedro Grossi, com quem tive oportunidade 
de manter um diálogo uma ou duas vezes.

Pedro Grossi é homem de um passado bem brasilei-
ro, homem de visão e que quer o Jornal do Brasil retome 
a sua importância de antigamente, em 119 anos, desde 
que foi inaugurado. É um jornal da maior respeitabilida-
de, que marcou bem a época atual ao permitir que fosse 
entrevistado esse grande brasileiro que é Othon Pinheiro 
da Silva, que é de uma cidadezinha do interior do Rio de 
Janeiro, que tem um nome nacional, ponto de referência 
não só aqui como também no campo internacional. 

Diz ele, finalizando sua entrevista esclarecedora: 
“No mundo só há três países com reserva de urânio 
e tecnologia de ciclo de combustível: Estados Unidos, 
Rússia e Brasil. Os outros ou têm a tecnologia ou têm 
reservas. Então, o esforço valeu a pena. Hoje, o Brasil 
tem mais de mil centrífugas operando nas indústrias 
nucleares do Brasil.”

Ele explica por que o segredo sobre a tecnologia 
brasileira: a necessidade de se manter a tecnologia 
em sigilo, pois é muito difícil chegar ao ponto em que 
o Brasil já chegou.

3ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22714 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

Já se começou a construir a usina de Angra III. 
Governadores e políticos de vários Estados que tinham 
horror de ir Angra dos Reis já estão indo lá para co-
nhecer o processo, conhecer o funcionamento e pedir 
apoio ao Governo Federal para que implantem nos 
seus respectivos Estados uma usina nuclear.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela consideração 
da sua audiência, pelas palavras que pronunciou aqui. 

Repito: peço que mande transcrever ao final do meu 
discurso toda essa reportagem, porque o Brasil merece. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO DUQUE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Paulo Duque, V. Exª será atendido de acordo 
com o Regimento.

Professor Cristovam Buarque, a passagem de 
Paulo Duque aqui... nós queremos que ele permane-
ça e que haja até uma revisão, como existiu na Itália, 
onde havia aqueles Senadores por mérito, o Norberto 
Bobbio. Deveríamos aceitar o Paulo Duque. 

Ele tem dois extraordinários livros, Senador He-
ráclito Fortes. Além do que vemos diariamente, ele 
publicou o livro extraordinário: Peço a palavra pela or-
dem; e outro intitulado: Aqui desta tribuna até os reis 
têm que me ouvir. 

Então, tive a oportunidade de ganhar alguns 
exemplares e os enviei para todas as bibliotecas do 
Piauí, porque são fonte de consulta, de oratória e da 
história das lideranças do nosso Brasil. Entendo que 
o Sérgio Cabral tem de repensar. Acho que a maior 
grandeza que ele teria na sua gestão seria manter o 
Paulo Duque aqui, representando a grandeza do Rio 
de Janeiro. Essa é a nossa opinião. 

Agora, vamos voltar à lista de oradores inscri-
tos.

Concedo a palavra ao Professor e Senador da 
República Cristovam Buarque, que representa o Dis-
trito Federal. O Senador Cristovam é o reviver dos que 
se dedicam à educação, como João Calmon, Pedro 
Calmon, Darcy Ribeiro. Hoje, a nossa luz educacional 
é o Professor Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Presidente Mão Santa, mais uma vez, obrigado pela 
sua generosidade.

Srªs e Srs. Senadores, hoje eu gostaria de falar 
apenas de um tema, que é a melhor maneira de a gen-
te deixar marcado o discurso, mas não posso deixar 
de fazer uma pequena introdução sobre o problema 
que, hoje, está dominando a mídia, está dominando 
os nossos contatos nas chamadas redes sociais. Re-
firo-me à mudança do tempo do verbo na Lei Ficha 
Limpa. Estou de acordo com o Senador Demóstenes, 
com o Senador Dornelles, de que essa mudança não 
pode, não deve e nem servirá para passar a mão na 
cabeça de ninguém. A lei, seja “foram”, seja “forem”, 
vai, sim, impedir a continuação de fichas sujas. Estou 
de acordo com eles, de que a gente não pode fazer 
um golpe linguístico, depois de termos feito os golpes 
militares neste País.

Eu quero deixar claro isso aqui. Mas quero tam-
bém trazer um outro assunto: como é que nós, 81 
Senadores, com centenas de assessores, não perce-
bemos que essa mudança geraria dúvidas, Senador 
Paulo Duque? Como foi possível isso? Como é que 

cochilamos ao ponto de não perceber que, mesmo 
com a convicção do Senador Dornelles, do Senador 
Demóstenes, de todos nós – eu acredito –, essa mu-
dança no tempo do verbo não iria macular a Lei Ficha 
Limpa? Como é que deixamos passar sem perceber 
os riscos que isso traria, não apenas do ponto de vista 
legal – que eu creio que não haverá –, mas do ponto 
de vista da imagem da Casa, que ganhou um desta-
que tão positivo naquela noite ao aprovar por 76 votos 
a zero a Lei Ficha Limpa? Depois, no outro dia, já se 
levantaria a suspeita de que houve um golpe lingüístico 
e que, em vez de armas, usou-se o português? Quero 
deixar registrado isso.

O outro assunto de que quero falar, Senador, é 
que, mais uma vez, trago aqui a posição desempe-
nhada pelo Presidente Lula no cenário internacional, 
com o acordo que ele conseguiu, junto com o Primeiro 
Ministro turco – não foi só o Lula, nem só o Brasil –, 
em relação ao Irã, Senador Paulo Duque.

Muitos aqui sabem que lamento muito que o 
Presidente Lula não tenha escolhido ficar na história 
como o Presidente que erradicou o analfabetismo no 
Brasil. Ele poderia ter iniciado a revolução educacional 
e ter resolvido o problema do analfabetismo. É com a 
mesma convicção que lamento que o Presidente Lula 
não fique na história como o alfabetizador do Brasil, 
que eu digo que o Presidente Lula ficará como o Pre-
sidente que colocou o Brasil no cenário internacional, 
rompendo a barreira da hegemonia das grandes po-
tências nos assuntos internacionais.

O acordo que foi feito no dia 17, em Teerã, foi 
saudado, por exemplo, pelo Le Monde, como uma data 
a ser marcada na história. Porque, o Le Monde, que 
levanta desconfianças se o acordo vai ser cumprido 
ou não pelo Irã, diz que, independentemente de vir 
ou não a ser cumprido, o simples fato de um acordo 
desse porte ser feito por potências emergentes – quer 
dizer, então, não potências –, ser feito por países que 
ficam à margem das grandes decisões, somente isso 
já põe aquele acordo como fato importante na histó-
ria do Brasil.

Creio que isso não se pode diminuir. Desde sem-
pre, mas especialmente a partir da II Guerra Mundial, 
o mundo todo é regido pela reunião de um pequeno 
grupo de países, as chamadas superpotências, que 
tomam as decisões, e nós seguimos atrás cumprindo. 
Essas decisões que essas potências tomam já nos le-
varam à beira da tragédia, da catástrofe, da hecatombe 
nuclear. Por pouco, nessas décadas, não tivemos uma 
hecatombe. Mesmo assim, tivemos o uso da bomba 
em Hiroshima e Nagasaki.

As mesmas decisões ou omissões dessas gran-
des potências estão nos deixando hoje na beira da 
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catástrofe ecológica, que pode fazer menos barulho 
do que a nuclear, mas pode ter consequências iguais 
e mais amplas até do que a catástrofe nuclear.

Chegou a hora de outras potências, algumas ou-
tras, emergentes ainda, assumirem também um papel 
importante no cenário mundial. Até aqui, as poucas 
Nações que não são parte das grandes potências e 
que assumiram posição de destaque foram aquelas 
que conseguiram explodir bombas atômicas de forma 
experimental. Foi o Paquistão; foi a Índia; foi a China; 
países que passaram a ser respeitados por explodi-
rem bombas atômicas, por dominarem a tecnologia da 
produção das bombas.

O Brasil, a Turquia são os dois primeiros que as-
sumem posições de destaque pela luta contra a bom-
ba atômica. E, nesse ponto, a gente não pode deixar 
de reconhecer o papel do Primeiro-Ministro Erdogan 
e do Presidente Lula. Os dois, e os seus Ministros das 
Relações Exteriores, conseguiram fatos surpreenden-
tes, independentemente das consequências positivas 
que, espero, venham a ocorrer. Por isso, acho lamen-
tável que a gente veja as grandes potências reagindo 
contra o acordo em vez de cobrarem realizações com 
base nesse acordo.

Não estou querendo que as grandes potências 
saiam dizendo que está resolvido o assunto do Irã. 
Cobrem do Irã, mas cobrem conforme o acordo que 
foi feito; coloquem novas condições de novos acordos 
e não apenas sanções no sentido de tentarem dobrar 
todas as outras Nações do mundo à vontade deles 
próprios.

O Presidente Obama escreveu um livro magistral 
chamado Audácia da Esperança. Parece que ele não 
está hoje usando a palavra “esperança” nem a palavra 
“ousadia”, que o Presidente Lula teve e o Primeiro-
Ministro da Turquia também.

Na verdade, o que vivemos hoje é uma espé-
cie de esperança da ousadia no lugar da proposta 
do Obama, de ousadia da esperança. A esperança 
da ousadia de dois países menores de dizerem: “Nós 
existimos, nós queremos participar. E nós queremos 
participar não fazendo explodir bombas, como o Pa-
quistão e a Índia fizeram, mas querendo impedir que 
haja novas bombas”.

Esse foi o papel fundamental que o Presidente 
Lula teve nesse 17 de maio, depois de um processo 
longo de negociações que ninguém ainda sabe como 
foi. Um dia vamos saber por livros que serão escritos 
e teses que serão defendidas para explicar como es-
ses dois países puderam dizer: “Nós existimos, não 
porque explodimos bombas. Existimos porque luta-
mos pela paz”.

Nesse sentido, quero, aqui, Senador Duque, tra-
zer uma sugestão ao Presidente Lula. A ousadia dele 
ainda foi pequena. A ousadia deve ser agora a de lide-
rar um movimento mundial pela não proliferação das 
armas, acordo que tem cinco anos parado, e que nem 
os Estados Unidos e as grandes potências empurram 
para que a gente avance. Está na hora de a gente fazer 
uma grande campanha mundial pela não proliferação, 
mas não apenas para que os que não têm deixem de 
fabricar a bomba – que devem, assim, não fabricar –, 
mas para aqueles que têm bombas as destruam num 
grande acordo mundial.

O momento é este. Amanhã ou depois, surgem 
novas revoluções, novas potências começam a se 
afirmar e, mais uma vez, recomeça todo o problema 
que hoje está acontecendo em razão do Irã. A Coreia 
do Norte já tem. Daqui a pouco, vamos fazer de novo 
com a Coreia do Norte? Os outros vão ter. A África do 
Sul tinha tecnologia. Foi depois de 1994 que se decidiu 
parar. O Brasil já poderia ter. Foi a partir da Constitui-
ção. E o Presidente Collor teve um papel importante 
nisso quando mandou parar o que ainda se fazia de 
pesquisas de bomba. O Brasil poderia ter. A Argentina 
terá a bomba na hora que quiser; não num minuto, de 
um dia para outro, mas em alguns anos terá.

Ninguém vai parar, porque é uma tecnologia que 
fica cada vez mais fácil, e a única forma de parar é pelo 
convencimento, pela audácia da esperança e pela es-
perança da audácia, que teve o Presidente Lula.

Nós temos que lutar é pela não proliferação em 
todos os países, e isso só vai acontecer pelo enten-
dimento. As sanções podem conseguir que um país 
pare, mas não conseguirão que outro pare.

E se um dia alguém for usar uma bomba atômi-
ca no Irã para que o Irã não produza a bomba atômi-
ca? Como é que vamos explicar isso? Mas não está 
longe. Já há pessoas falando por aí no uso de armas 
nucleares para impedir que o Irã produza suas armas 
nucleares.

Não é esse o caminho. O caminho é o que o Pre-
sidente Lula e o Primeiro-Ministro da Turquia juntos 
tiveram a competência e a audácia de levar adiante. 
Eu creio que precisamos ter esperança de que esse 
acordo pode dar certo, embora tenha a obrigação da 
desconfiança.

E aí eu quero lembrar que as pessoas não tomam 
conhecimento de que, no Irã, a lei que proíbe que não 
se faça a bomba atômica não está na constituição do 
Estado do Irã, mas está em documentos de leis religio-
sas, porque é um país que tem dois conjuntos legais. 
Tem as fátuas, que são as leis islâmicas, e tem as leis 
do Estado do Irã.
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Há uma fátua, uma lei religiosa do tempo do Aia-
tolá Khomeini, que diz que o Islã é contra a produção e 
uso da bomba atômica. Vamos explorar esse lado em 
vez de irmos dizer que eles estão fazendo a bomba. 
Agora, vamos desse lado de olho, fiscalizando. E aí, 
para ganhar credibilidade, a fiscalização tem que ser 
sobre todos os países e não só sobre um ou outro.

Por que a Rússia tem direito de continuar fa-
zendo o que quiser do ponto de vista de bombas, e o 
Irã não? O Irã não deve ter; agora, os outros também 
não! Vamos abrir todas as experiências nucleares. 
O Senador Duque falou aqui há pouco: o Brasil tem 
todo o direito de dizer que não abre, porque são se-
gredos. Vamos compartir a tecnologia nuclear no que 
se refere à saúde, no que se refere à energia e vamos 
fiscalizar para não permitir todas as pesquisas nucle-
ares para as armas. As duas palavras são: compartir 
a tecnologia para a paz e não permitir a tecnologia 
para a guerra. Compartir entre todos os países e não 
permitir a nenhum. Esse é o caminho. É o caminho do 
entendimento; do entendimento com fiscalização; e do 
entendimento com força, quando for preciso, mas não 
antes da busca do entendimento.

Creio que o Presidente Lula tem toda a razão de 
ser, hoje, tratado como um Presidente que procura a 
paz e que usa a esperança da audácia, enquanto o 
Presidente Obama propôs a audácia da esperança. 
E, neste momento, é lamentável dizer: não dá para 
sentir como se ele estivesse usando essa audácia da 
esperança; não dá para sentir como se ele estivesse, 
e os demais países das grandes potências, usando um 
pingo de esperança em relação ao acordo consegui-
do por países que estão à margem das decisões. E é 
por isso que a gente precisa deixar claro: há suspeita, 
pode existir, de que o Irã está procurando a bomba. 
Claro, é uma suspeita positiva!

Mas nos dê o direito também de achar que as 
grandes potências não estão querendo o acordo feito 
apenas porque não foi feito por eles. A mesma sus-
peita que eles têm direito de ter em relação ao Irã nós 
temos o direito de ter em relação a eles. E não dizer 
também isso de que é o terrorismo que pode tomar 
aquelas bombas, porque o terrorismo poderia tomar 
as bombas dos outros países todos, inclusive com-
prando na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. 
Mas, a coisa é mais complicada. O terrorismo não vai 
usar bomba atômica, que é uma coisa complicada. O 
terrorismo, quando quiser usar armas de destruição 
em massa, vai usar bombas químicas, bombas bioló-
gicas, que carregam em envelopes, que carregam em 
cápsulas, e que não necessitam de ser transportados 
com toneladas pelo ar, por navios.

A preocupação com terroristas não deve ser em 
relação a bomba nuclear apenas, nem sobretudo, deve 
ser em relação a armas químicas, a armas biológicas, 
que, não vai demorar, estarão à disposição de quase 
todos que quiseram. Por isso, do terrorismo também. 
Além da repressão da fiscalização, a grande vitória 
nossa será por meio do entendimento.

Esse entendimento, a impressão que se tem é de 
que os grandes países não o estão querendo procurar. 
Nem garanto que vamos conseguir e nem que eles 
conseguirão, mas temos a obrigação de procurar.

O Brasil precisa continuar na linha que o Presi-
dente Lula trouxe, a esperança da audácia, e cobrar 
que o Presidente Obama se lembre do seu livro Au-
dácia da Esperança.

Lamento que o Presidente Lula não fique na 
história como o alfabetizador do Brasil. Lamento que 
não fique na história como o iniciador da revolução 
educacional brasileira. Mas tiro aqui o chapéu e, como 
brasileiro, orgulho-me de que, a partir de 17 de maio 
deste ano, o Brasil tenha mostrado que nós existimos 
no grande cenário mundial.

Obviamente, como a primeira intervenção, talvez 
não dê os resultados que a gente espere, talvez ela 
nem se concretize de fato. Talvez, daqui a pouco, o Irã 
rasgue o acordo, porque sentiu que ele não foi levado 
a sério pelas grandes potências. Pode ser, sim. Mas 
mesmo assim, ninguém vai esquecer que o primeiro 
passo, aquele que às vezes a gente dá e tem que re-
cuar porque não consegue continuar, foi dado. Primeiro 
passo no sentido de dizer que não há mais hegemo-
nia para nenhuma potência sozinha no mundo; não há 
mais hegemonia para o controle da tecnologia nuclear 
e nem há mais hegemonia para o controle do poder 
político mundial. Esse poder hoje tem que ser repartido 
ou ele não terá frutos ou deixará resultados.

O Governo brasileiro, o Brasil inteiro, o Governo 
turco, a Turquia inteira, somos hoje povos que podemos 
dizer: “nós existimos e nós queremos participar”.

Parabéns ao Brasil, parabéns a Turquia, ao Pre-
sidente Lula, ao Primeiro-Ministro Turco, porque nós 
começamos a mostrar que a hegemonia já não existe, 
que o poder não é mais de uns poucos países. Outros 
têm a ousadia, têm a audácia da esperança.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora é a vez da liderança. Fomos informados que está 
chegando o documento, Heráclito Fortes, do DEM do 
Piauí, que cede a vez ao Senador Mozarildo Caval-
canti, o orador inscrito.

O Senador Mozarildo Cavalcanti representa o 
Estado de Roraima, o Partido Trabalhista do Brasil e 
é a pessoa que mais conhece, mais defende e mais 
ama não só Roraima, a Amazônia toda. É candidato a 
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Governador do Estado de Roraima. V. Exª devia ser o 
Ministro da Amazônia, que inclui Roraima e tudo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Mão Santa, que preside esta sessão, 
quero, como sempre, agradecer as palavras genero-
sas de V. Exª.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e se-
nhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da 
Rádio Senado, hoje eu quero abordar um tema que foi 
objeto de recente decisão nossa, que foi a aprovação 
do chamado projeto Ficha Limpa. Aliás, é bom que se 
coloquem os fatos históricos para não parecer, sem 
demérito a nenhuma das iniciativas, que esse projeto 
só foi votado porque partiu de um movimento da socie-
dade. É lógico que os movimentos da sociedade são 
fundamentais, estão acima das iniciativas de qualquer 
Parlamentar, mas é preciso fazer justiça aqui. 

O Senador Pedro Simon apresentou um proje-
to, até mais rígido do que esse, em relação à questão 
do Ficha Limpa, que foi aprovado aqui no Senado, foi 
para a Câmara e estava dormitando lá. Faltava justa-
mente o quê? Essa pressão popular que, promovida 
pela CNBB, pela OAB, pela AMB, realmente recolheu 
1,6 milhão assinaturas, mais outras tantas via Internet 
e que, portanto, forçou os Deputados a tomarem uma 
decisão que era para terem tomado já há muito tempo, 
em relação ao projeto que já estava lá, aprovado pelo 
Senado. Mas, de qualquer forma, o importante é que 
o projeto foi aprovado.

É verdade que agora está uma discussão jurídi-
ca se o projeto vale para essa eleição ou se não vale 
para essa eleição. 

O Globo de hoje diz: “Ficha Limpa só para o futuro. 
Para o Presidente do TSE, lei aprovada no Congresso 
não atinge candidatos já condenados.”

Essa é uma discussão que vai talvez se arrastar 
durante o registro das candidaturas, durante a cam-
panha e até depois, na diplomação e na posse dos 
possíveis fichas-sujas que vierem a ser eleitos.

A Folha de hoje também traz: “Inelegibilidade de 
ficha-suja só deve valer para coordenação futura”, diz 
o Ministro Lewandowski, o Presidente do TSE. 

A mesma coisa dizem os outros jornais. 
Peço ao Presidente que, depois, autorize a trans-

crição como parte do meu pronunciamento, pois, com 
este pronunciamento, quero chamar a sociedade à re-
flexão, não só os cerca de dois milhões que se mobi-
lizaram para assinar o projeto, mas todo eleitor e elei-
tora brasileira, para essas próximas eleições. Porque, 
acima da lei, no meu entender é o remédio – e aqui 
tenho sempre o meu cacoete de médico –, pois melhor 
do que a prevenção, do que a vacina. 

Eu acho que a melhor conduta é a prevenção e 
a vacina nessa questão das eleições que ocorrerão 
daqui a poucos dias, 3 de outubro. 

O eleitor hoje tem muita facilidade de saber quem 
é e quem não é uma pessoa que tem um passado 
decente, uma vida íntegra. É fácil o eleitor saber, por 
exemplo, se o candidato está agindo na campanha de 
maneira correta, não está comprando voto, não está 
pressionando, não está coagindo para ter voto. O eleitor 
tem que ter a tranquilidade de que o voto dele é secreto, 
que é digitado numa urna eletrônica sem haver como 
outra pessoa saber em quem ele votou. Esse voto é 
mais importante do que a própria lei. 

A lei foi um avanço. Se vai ou não valer para esta 
eleição, logicamente os tribunais, tanto o TSE quanto 
o STF, vão dizer. O importante é que o trabalho parla-
mentar foi feito, tanto que aqui no Portal G1, falando 
das eleições 2010, diz:

Efeitos da alteração no texto da lei da 
ficha limpa dividem especialistas.

Alguns avaliam que são inelegíveis só os conde-
nados após a promulgação. Outros consideram que lei 
atingirá também os condenados anteriormente [ou que 
venham a ser condenados após a promulgação].

O importante, agora, é que realmente se faça o 
trabalho. Aí vou repetir: a CNBB, a OAB, a Associação 
dos Magistrados Brasileiros e outras instituições res-
peitáveis pelo Brasil afora, como a ABI – Associação 
Brasileira de Imprensa, a Maçonaria, o Rotary, o Lions, 
as igrejas de um modo geral, todas deveriam se mobi-
lizar para fazer uma campanha ferrenha, esclarecendo 
o eleitor da importância de votar de maneira limpa.

Eu até quero dizer que, há poucos dias, exata-
mente no dia 14 deste mês, nós, do PTB de Roraima, 
fizemos em Boa Vista um seminário cujo tema era 
exatamente este: eleições limpas, legislação eleitoral. 
Isto é, se obedecermos à legislação que já existe, nós 
podemos ter eleições limpas e, se tivermos eleições 
limpas, vamos eleger pessoas limpas para Deputado 
Estadual, para Governador de Estado, para Deputados 
Federais, para Senadores e para Presidente da Repú-
blica. Então, é muito importante que haja, realmente, 
essa mobilização da sociedade.

Nós, do PTB de Roraima, já fizemos dois se-
minários. O primeiro foi mais genérico, falando sobre 
democracia, trabalhismo, eleições, aí envolvidos dois 
aspectos da eleição: tanto a parte da legislação eleitoral 
quanto a parte do marketing eleitoral. E esse segundo 
seminário, inclusive, foi feito em parceria com as Fa-
culdades Cathedral, uma instituição de ensino superior 
renomada em Roraima e que existe em outros Estados 
também. Não só fez parceria conosco, como cedeu o 
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seu auditório para que o seminário fosse realizado, 
compreendendo que não pode haver essa dissociação 
entre as instituições e a ação política séria. Tivemos 
três palestrantes, todos da área jurídica: um ex-juiz 
do Tribunal Regional Eleitoral, que é juiz de Direito do 
Tribunal de Justiça de Roraima; um ex-Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que é o atual 
Presidente do Tribunal de Justiça; e um advogado mi-
litante na questão eleitoral, aquele que vai, portanto, lá 
no TRE discutir a defesa da boa aplicação da lei.

Espero que todas as instituições fiscalizem, por-
que se nós formos aguardar apenas que a Polícia 
Federal, a quem compete fiscalizar as eleições, ou 
as polícias estaduais como auxiliares, ou o Ministério 
Público, ou os juízes façam este papel, nós vamos ter 
certeza de que não vai acontecer, não porque eles não 
queiram, mas porque não há condições materiais, não 
há número suficiente para fazer a fiscalização, para fa-
zer as denúncias, para processar, para julgar.

Portanto, é importante que a sociedade toda, 
cada cidadão, cada cidadã seja fiscal desta eleição. 
Antigamente era muito complexo para um cidadão 
que via um candidato cometer um delito fazer uma 
denúncia. Hoje em dia, não. Quem é que não tem um 
celular hoje em dia no Brasil? E um celular, mesmo 
o mais simples, tem no mínimo uma câmara fotográ-
fica – portanto, pode-se fotografar um ato ilícito – e a 
maioria deles também filma e grava.

Então, o cidadão deve estar atento e fiscalizar, 
sim, a ação dos candidatos nessa eleição, porque, se 
nós fizermos isso, o eleitor terá consciência de que 
os fichas-sujas que estão na política hoje, seja nas 
assembléias estaduais, seja na Câmara dos Deputa-
dos, seja aqui no Senado, seja na Presidência da Re-
pública ou nos governos dos Estados, estão lá porque 
foram eleitos. Lamentavelmente, foram eleitos. Quem 
elegeu? O eleitor. 

Eu quero aqui relembrar um assunto que já abor-
dei tratando desse assunto. É uma pesquisa feita pelo 
Instituto Datafolha, que entrevistou eleitores em todo 
o Brasil. Quais foram os dados? Os dados foram es-
tarrecedores: 79% do eleitorado do Brasil entrevis-
tado disseram que não é possível fazer política sem 
um certo grau de corrupção. Ora, se o eleitor tem isso 
na cabeça, se ele acha que é preciso ter um grau de 
corrupção pra fazer uma campanha eleitoral, então, 
não vai alterar, não vai mudar essa realidade. Nós te-
mos que convencer o eleitor de que não pode haver 
corrupção. 

Quem estiver fazendo corrupção, portanto, será 
um político que depois vai roubar e se ressarcir da cor-
rupção que fez. E, aliás, quando faz corrupção, geral-
mente é com dinheiro já roubado, já desviado.

Por exemplo, não é correto que um Governador 
de Estado pressione os seus funcionários – não seus 
funcionários, mas funcionários do Governo, porque 
ninguém é funcionário do Governador –, sejam con-
cursados, comissionados ou terceirizados, fazendo 
reuniões nas repartições ou usando esses funcionários 
para ações ditas sociais, mas com o claro treinamento 
para pedir voto para o Governador, para os candidatos 
do Governador a Deputado Estadual, a Deputado Fe-
deral, a Senador. Portanto, isso aí é corrupção. 

Então, um funcionário qualquer pode gravar uma 
situação dessas, pode fotografar, pode filmar.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Logo em seguida.

Então, eu quero fazer essa convocação ao elei-
tor, porque eu tenho lá em meu Estado denúncias 
claras de que o Governador está fazendo isso com os 
funcionários comissionados, primeiramente, porque a 
pessoa que tem um cargo comissionado fica na corda 
bamba, pode ser demitido a qualquer momento. É bom, 
então, que o funcionário comissionado saiba que ele 
não é funcionário do Governador, ele é funcionário do 
Governo do Estado; que o funcionário terceirizado de 
uma empresa não é funcionário do Governador, ele é 
funcionário da empresa contratada pelo Governo do 
Estado. E os empresários também têm que ter clareza 
de que eles não precisam se submeter à extorsão para 
poder prestar um serviço contratado pelo Governo, 
ou executar uma obra, ou vender algum material para 
o Governo. Mas eu ouço o Senador Heráclito Fortes 
com muito prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, nesta sexta-feira, quando nós 
temos mais liberdade para discutir temas, até porque 
o tempo nos ajuda, V. Exª traz a esta tribuna um as-
sunto da maior importância. Primeiro porque ele está 
na moda, pelo fato da votação esta semana do Projeto 
Ficha Limpa aqui pelo Senado. Mas veja como as coisas 
acontecem: determinados Parlamentares – infelizmente 
existem – que preferem a notoriedade pessoal a uma 
conquista coletiva apressaram-se a espalhar para a 
imprensa que o Ficha Limpa tal qual foi aprovado no 
Senado teria perdido a sua eficácia. E essas afirmativas 
criaram dúvidas, inclusive junto a autoridades que têm 
responsabilidade de decidir neste País. Na verdade, a 
emenda do Senador Dornelles não modifica a eficácia 
da lei. A guerra que se está fazendo em cima disso é 
de pessoas em busca de notoriedade. O que se dei-
xou de dizer foi que esta Casa teve um dia histórico, 
e mais histórico ainda foi a atitude da sociedade civil 
organizada que se mobilizou nas ruas do Brasil, tra-
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zendo para o Senado e para a Câmara dos Deputados 
o seu sentimento e o seu pensamento com relação à 
ficha suja ou à ficha limpa. E aí está provado que são 
salutares ações populares como esta, porque, apesar 
de representantes legítimos do povo brasileiro, muitas 
vezes nos distanciamos do pensamento momentâneo 
da sociedade sobre alguns temas. E essa participação 
ordeira e pacífica, coordenada pela Ordem dos Advo-
gados, foi altamente positiva para a democracia. Nós 
não vimos baderna, nós não vimos discussão acirrada 
entre os condutores da proposta e os Parlamentares. 
O que nós vimos foi uma vontade coletiva realmente 
de se tirar esse entrave que prejudicava todos nós. É 
evidente que não é condenação prévia, mas é evidente 
também que nós não podemos conviver com a impu-
nidade. E é um fato que precisa ser levado em conta. 
Nós temos aí alguns Parlamentares e homens públi-
cos que estão condenados, com a chamada ficha suja, 
com reincidência, e temos casos que são incidentes de 
percurso, como é o caso da ex-Prefeita de São Paulo 
Luiza Erundina. Mas o Senado fez a sua parte. Agora, 
V. Exª trata outro problema que é preciso ser examina-
do, inclusive pela Justiça Eleitoral; cita casos do seu 
Estado. E eu imagino, porque eu vejo o que acontece 
no meu. Pergunto o que acontece com ex-Governa-
dor que saiu em períodos eleitorais a distribuir ordem 
de serviço, com calendário de desembolso: primeira 
parcela no dia tal, segunda parcela no dia tal, tercei-
ra parcela no dia tal, dando início a obras eleitoreiras 
que estão paralisadas. As ordens de serviços foram 
transformadas em chacota. Vemos Prefeito lá no Piauí, 
Senador Mozarildo, pegar essas ordens de serviços, 
que são nada mais nada menos do que cheques sem 
fundo, e brincar com elas como se estivessem com 
um baralho na mão: “Você quer essa, você quer essa, 
você quer aquela?” É um crime eleitoral grave. Será 
que isso vai ficar impune? Nós temos, no Estado do 
Piauí, denúncias graves de desvio e de superfatura-
mento de remédios. Nós temos no Piauí denúncias 
já comprovadas de uso de carro, de aluguel de carro: 
são R$5 milhões todo mês. Nós temos no Piauí o ex-
Governador prometendo obras que não existem, como 
hidrelétricas, aeroportos e o Porto de Luis Correia. 
Será que fica tudo por isso mesmo? A Justiça Eleito-
ral precisa estar mais atenta. As denúncias, Senador 
Mão Santa, contra a Agespisa por transformar-se em 
um cabide eleitoreiro estão aí. Nós temos o caso da 
Emgerpi, que é uma supersecretaria criada para dar 
suporte, principalmente, a obras sem concorrências. 
Estourou um escândalo já denunciado e comprovado. 
O inquérito está na mão da Polícia Federal, mas nada 
se apura, e os responsáveis pelo crime estão baten-
do palmas, achando graça e, certos da impunidade, 

de que podem continuar a cometer atitudes pouco re-
comendáveis. Portanto, solidarizo-me com V. Exª por 
essa preocupação, porque o criminoso sabido não 
comete seu delito no período eleitoral, pois ele sabe 
que está mais exposto. Ele está cometendo agora ou 
cometeu recentemente. O Governador que assumiu 
herdou um Estado em petição de miséria. Está com a 
herança maldita na mão, mas não pode dizer nada, ou 
tem dito muito pouco, porque o Governador que saiu é 
seu aliado político e candidato ao Senado. Pelo menos 
está tomando providências, o que está provocando um 
desconforto danado no PT do Piauí. V. Exª está certo: 
é preciso que haja uma fiscalização mais forte e firme 
por parte da Justiça Brasileira. Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço, Senador Heráclito. V. Exª faz, com exem-
plos muito claros, um retrato do que acontece, possi-
velmente, por este Brasil afora, mas, no meu Estado, 
a coisa é alarmante.

Lá se comenta, por exemplo, que o atual Gover-
nador disse, em julho do ano passado, que já tinha 
R$50 milhões para a campanha. De onde ele tirou os 
R$50 milhões? Os funcionários comissionados princi-
palmente, como eu disse, mas também os terceirizados 
e até os concursados, que não devem nenhum favor 
ao Governador, são transformados por ele em funcio-
nários seus, em funcionários do Governador, quando 
eles são funcionários do Governo do Estado, e eles são 
pressionados a fazer campanha a favor dele. Tanto é 
que eu estou de acordo, hoje, com o que diz o nosso 
candidato José Serra com relação à reeleição: o Brasil 
não tem amadurecimento suficiente para a reeleição 
de Governador.

No caso de Roraima, o Governador vai para a 
reeleição com a caneta na mão, antes do período da 
convenção e também depois da convenção. Desse jeito 
é muito difícil, e as coisas se agravam num Estado pe-
queno como o meu, em que não existem muitas opor-
tunidades de emprego. Cerca de 70% dos empregos 
do Estado são de funcionários do Governo do Estado 
ou dos órgãos federais, que hoje são aliados também 
do Governador ou das prefeituras do interior, cujos 
prefeitos também ficam reféns do Governador; até os 
vereadores, que ganham pouco, são pressionados.

Então, como eu disse a V. Exª, a lei não deve 
fazer prejulgamentos, como foi o caso da Lei Falcão 
na época do regime militar. A Lei Falcão dizia que 
qualquer pessoa processada não podia ser candida-
ta. Então, era muito fácil: eu, sendo adversário de V. 
Exª, entro com um processo, arranjo um processo, o 
Ministério Público aceita a denúncia e pronto. Basta 
isso, e V. Exª não pode ser candidato. Não é isso. O 
que nós não queremos é que pessoas – e a lei apro-
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vada foi essa – condenadas não só por um juiz, mas 
por um colegiado de juízes, pode ser uma turma de 
um tribunal, possam ser eleitas. Não precisa transitar 
em julgado, quer dizer, esperar até que seja julgado o 
último recurso. É preciso, sim, que essa lei, inclusive 
agora, seja mais bem elaborada, quer dizer, precisamos 
fazer uma legislação que a aperfeiçoe, sem revogá-la, 
evidentemente, porque foi um grande passo.

Mas o que vale é que nós estamos há cento e 
poucos dias da eleição. Aí, Senador Mão Santa, nós, 
que somos médicos, sabemos que é preciso agir agora, 
nesta eleição, fazendo a prevenção e a vacina. E eu re-
pito: prevenção e vacina equivalem a voto consciente, a 
promover eleições limpas, porque, com eleições limpas, 
fichas-sujas não serão eleitos. É preciso, portanto, que 
essas pessoas que estão sendo pressionadas, os fun-
cionários, os empresários, os prefeitos, os vereadores, 
tenham consciência de que o voto é secreto. Então, mes-
mo a pessoa que está no poder agora pode ser apeada 
do poder pelo voto simples da sociedade.

Quero terminar, Senador Mão Santa, reiterando 
aqui o meu pedido a todas as entidades, não só a es-
sas que se mobilizaram para apresentar o projeto de 
iniciativa popular não, mas a todas as entidades da 
sociedade. Já que a CNBB, a OAB e a AMB, Associa-
ção dos Magistrados do Brasil, se mobilizaram, que 
outras entrem para mobilizar o eleitor para votar de 
maneira consciente e limpa. Que o seu voto seja lim-

po. Isso feito, eu tenho certeza de que nós já teremos 
uma depuração no quadro político brasileiro.

E é bom que se diga o seguinte: infelizmente, é uma 
minoria que é ficha-suja ou corrupta e mancha a atividade 
política. A política não é suja; a política é uma atividade 
pública, é uma ciência que cuida de servir a população, 
votando questões como a dos salários, das férias, dos 
impostos, enfim, tudo é feito por meio da atividade política. 
Só não há política, Senador Mão Santa, nas ditaduras. 
Temos o exemplo de vários países do mundo, onde se diz 
que há democracia porque acontecem eleições. Eleição 
não é o único ingrediente da democracia. Democracia 
é o funcionamento independente dos três Poderes, o 
Executivo, o Judiciário e o Legislativo; é a alternância no 
poder; não é o continuísmo de um mesmo grupo o tempo 
todo no poder e, principalmente, eleições limpas e não 
eleições manipuladas, fraudadas e compradas.

Confio no eleitor brasileiro e quero aqui conclamar 
especialmente o eleitor do meu Estado de Roraima: vamos 
dar o exemplo ao Brasil e vamos fazer eleições limpas, 
obedecendo a legislação e fiscalizando os fichas– sujas 
que vão agir durante a campanha eleitoral.

Muito obrigado e reitero o pedido de transcrição 
dos documentos que mencionei.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, será atendido nos 
termos regimentais.

Há um documento aqui do Senador José Agripino 
transferindo a Liderança do DEM ao Senador Herácli-
to Fortes, que usará neste instante da palavra como 
Líder do DEM.

Heráclito Fortes é do Piauí, é um grande e extra-
ordinário líder municipalista do nosso Estado e é Se-
cretário do Senado da República. Com muito estoicis-
mo e austeridade, recoloca o Senado num patamar de 
grande credibilidade no cenário político nacional.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Senador Mozarildo Cavalcanti 
trouxe à tribuna desta Casa um assunto que precisa 
ser repercutido. Aliás, meu caro Senador Mão Santa, 
perdemos uma grande oportunidade: nós devíamos 
ter cantado como vitória da democracia o gesto unâ-
nime do Senado da República ao aprovar o projeto 
Ficha Limpa.

Lamento que alguns Deputados, com intuito de 
promoção pessoal, tenham tentado diminuir o que aqui 
foi votado. Vai ver, Senador Mozarildo, que dentre es-
ses estavam os que no fundo não queriam a aprova-
ção, em tempo recorde e por unanimidade, como ela 
se processou no Senado da República. Mas existem 
pessoas que são assim, é da própria natureza: pre-
ferem enodoar um ato coletivo em benefício de uma 
vaidade descabida.

A verdade é que, se há alguma imperfeição na 
redação final, a interpretação da Justiça, que virá no 
tempo oportuno, irá dirimir qualquer dúvida. E, se esta 
Casa não tivesse votado o projeto, como estaríamos nós 
hoje aqui? Aliás, não se soube aproveitar essa fantás-
tica interação entre Poder Legislativo e sociedade civil 
organizada. Senador Adelmir Andrade, V. Exª, que é um 
dos representantes de uma facção importante dessa 
sociedade, deve ter-se sentido profundamente feliz e 
orgulhoso em ver que uma iniciativa popular com coleta 
de milhões de assinaturas chegou ao Poder Legislativo, 
como uma demonstração da participação do homem 
simples, do cidadão comum nas decisões desta Casa. 
Nada mais democrático, nada mais salutar do que a 
iniciativa popular para atos dessa natureza. Aliás, a Or-
dem dos Advogados está de parabéns pela condução 
pacífica com que coordenou esses trabalhos. 

Portanto, meu caro Senador Mozarildo, V. Exª 
tem razão, mas nós não precisamos no Brasil somente 
de leis; nós precisamos da execução dessas leis. As 
leis existem, mas não são executadas. O que leva e 
o que anima o homem público à prática da corrupção 
é nada mais nada menos do que a certeza de que os 

corruptos não são punidos. Senão vejamos, aparece 
o Delúbio, aparecem os aloprados e esses não são 
punidos. Muito pelo contrário, são absolvidos nas suas 
instâncias partidárias e voltam à militância. Estímulo a 
outros Delúbios, a outros aloprados.

Se nós estamos há quatro anos daquela cena 
triste dos aloprados, com malas cheias de dinheiro 
num hotel em São Paulo para compra de um dossiê, 
e – após quatro anos – não se tem uma punição, não 
se tem uma decisão com relação àqueles fatos, isso faz 
com que novos homens corajosos, novos aloprados se 
estimulem à prática desse delito. Nós temos um caso 
clássico: aquele cidadão que tentou sair do aeroporto 
de São Paulo carregando dólar na cueca e depois, de 
uma maneira cínica, disse que era a venda de verdu-
ras que tinha levado do Ceará para São Paulo. Cadê a 
punição? O seu mentor virou Deputado Federal.

Portanto, é preciso que esses fatos sejam puni-
dos. Aliás, vou citar, vou repetir o que acontece no meu 
Estado, o Piauí. Nunca a corrupção correu tão solta.

O Estado do Piauí tem uma tradição de Governos 
honestos, mas tivemos agora 7,5 anos de um profundo 
desrespeito às leis, a começar de uma ONG que foi ao 
Piauí, no começo do Governo, fazer um plano para o 
Governador cujo mandato se iniciava e era um plano 
fantasma. Até hoje, nada foi apurado. O ex-Prefeito Lin-
denberg Farias foi condenado por igual prática com a 
mesma empresa. No Piauí, o caso está abafado.

Temos o caso da Emgerpi. Criou-se uma super-
secretaria para dar poderes a uma apaniguada do 
Governador para que praticasse, através do centra-
lismo, corrupção através de obras sem concorrência. 
As denúncias foram feitas. Os superfaturamentos es-
tão aí a olho nu. Basta ver as cidades do interior onde 
há obras coordenadas por esse famigerado Emgerpi. 
Nada sequer foi apurado até agora. O jovem denun-
ciante padece sob ameaça inclusive física.

Recentemente, houve o desvio de recursos para 
a compra de medicamentos para doentes de causas 
excepcionais. O ex-Secretário, Deputado poderoso, 
vem à tribuna da Assembléia, ataca a procuradora, a 
promotora, a Justiça e diz que tudo é perseguição, que 
nada é verdade, mas não diz que existe, inclusive cor-
rendo no Tribunal de Contas do Estado, um processo 
para apurar os fatos. Há a questão dos carros alugados: 
R$5 milhões por mês. É um absurdo para um Estado 
como o Piauí. E tudo fica por isso mesmo.

A Agespisa, que tinha um patrimônio fantástico, 
está hoje à bancarrota, porque foi transformada em 
um trampolim de obras eleitoreiras, de fazer pequenas 
cisternas, obras em povoados. Vejam o caso de União, 
Srs. membros da Justiça do Piauí. Vejam as obras da 
Agespisa no Município de União para atender candi-
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daturas ou desejos de candidaturas. Vejam os tercei-
rizados da Agespisa. Vejam os terceirizados no Piauí. 
No Piauí, prometeu-se tudo.

Tivemos debates, embates aqui, Senador Pedro 
Simon – V. Exª, inclusive, é testemunha – sobre a fa-
mosa questão do aeroporto de São Raimundo Nona-
to. Chegou-se a passar para esta Casa a informação 
mentirosa e falsa de que já existia uma linha regular, 
fazendo o vôo de Petrolina a São Raimundo Nonato 
e Teresina. O aeroporto não está sequer concluído. 
Semana passada, o Governador do Estado teve que 
ir para lá, e eu testemunhei o constrangimento de se 
ter que procurar um iluminador de pista para ligar um 
gerador. Que aeroporto internacional é esse? Onde 
está a Anac, que não autoriza ou então que permite 
vôo noturno clandestino no aeroporto de São Raimun-
do Nonato? Onde está a Anac, Drª Solange Vieira, por 
quem tenho o maior respeito? O aeroporto de Parna-
íba também foi inaugurado numa solenidade com vôo 
noturno. Por que não funciona? Que propaganda en-
ganosa e eleitoreira é essa? E não se toma nenhuma 
providência. É um desrespeito, é um deboche para 
com o povo de Parnaíba.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado do 
Piauí é o Estado onde as estradas foram começadas 
para atender convênios eleitoreiros ou os asfaltos na 
zona urbana. E o ex-Governador hoje é levado no de-
boche, no desrespeito. Os prefeitos estão com as mãos 
cheias, Senador Pedro Simon, de ordem de serviço 
assinada pelo então Governador, com data marcada 
de liberação. E vejam os senhores a gravidade do fato. 
Recursos que não existem! É um cheque sem fundo 
passado por um chefe de Estado em um desrespeito 
àqueles Municípios.

Pois bem, os prefeitos hoje andam com essas or-
dens de serviço na mão a fazer chacota. E manuseiam-
nas como quem manuseia um baralho. E um chega 
à frente do outro: “Você quer trocar essa por aquela, 
aquela por aquela outra?” São ordens de serviço que 
são verdadeiros cheques sem fundo.

Eu quero fazer um apelo aqui a essa Polícia Fe-
deral, para que desengavete os processos que estão 
tramitando no Estado do Piauí; que desencante o caso 
da Emgerpi; que seja apurado, em homenagem às 
vítimas e seus familiares, o caso de Algodão. O caso 
da Barragem de Algodão, Senador Mão Santa, não 
pode ficar impune.

Sr. Presidente, o Piauí perdeu sete anos e meio 
na brincadeira, no deboche, nas promessas de hidro-
elétricas que nunca existiram. O Piauí perdeu muito 
tempo. É de maneira triste que vemos o Maranhão e 
o Ceará avançarem com investimentos maciços do 

Governo Federal, e o Piauí na mais completa das es-
tagnações.

O ex-Governador, quando comemora alguma 
coisa, são avanços da iniciativa privada. Posa com 
a Empresa Suzano, que se está instalando no Piauí, 
como se fosse uma obra sua. É um verdadeiro gigolô 
das ações privadas, porque não tem, no bojo do Es-
tado, nada a mostrar.

Meu caro Senador Mozarildo, o Piauí precisa de 
uma estrada fundamental para o seu desenvolvimento, 
que é a Transcerrados, que rasga o coração do Piauí 
na sua zona de maior produção. E ele prometeu ano 
a ano, não o início, mas a conclusão da Transcerra-
dos, e ela continua como está. Se nós formos para a 
BR-020... Aliás, Senador Mão Santa, é a única obra 
iniciada por Juscelino Kubitschek e não concluída mais 
de 50 anos depois. O ex-Governador prometeu todos 
os anos recurso para a BR-020, e ela continua como 
está, continua exatamente como está. Ninguém sabe, 
por exemplo, o fim dado aos R$180 milhões recebidos 
pelo Governo do Estado do Piauí na federalização do 
Banco do Estado. Para onde foi esse dinheiro? Com 
que se gastou? Hoje, o Governador que assumiu está 
com a batata na mão: o Estado endividado, limitan-
do as suas ações, e a ser cobrado por onde passa o 
cumprimento das promessas do Governador. Mas a 
arrogância, esses remanescentes do PT que insistem 
em ficar no atual Governo não perderam.

Imagine, Senador Mão Santa, que, ontem, o Se-
cretário foi à televisão dizer que nós dois, diante dos 
argumentos ouvidos no porto de Luis Correia, vimos 
que estávamos errados, mas, no entanto, não muda-
mos de opinião. Ou é arrogância, ou despreparo, ou 
má-fé. Em nenhum momento, mudei minha opinião 
com relação ao porto de Luís Correia. Aliás, tive mais 
convicções e mais firmeza. A única coisa que mudei 
foi o fato de compreender que duas empresas nani-
cas estão fazendo uma obra daquele porte. Mas não 
tinha outra saída; as grandes não quiseram assumi-la 
porque o Governo a picotou.

Imagine uma obra de R$60 milhões! Fizeram a 
primeira concorrência de apenas 11 e vão fazer outra 
de 15 e outra de não sei quanto. Isso, Senador Moza-
rildo, é o que se chama vocação para aumentar pre-
ço de obra, para dificultar preço de obra e, acima de 
tudo, má-fé. E não posso, por dever de justiça, acusar 
as duas empresas que aceitaram fazer aquela obra e 
que estão capengando, primeiro, pela dificuldade das 
liberações, segundo, pelas limitações dos seus equi-
pamentos. Foi o possível. E eu não iria, se era isso 
o que o Secretário queria, de maneira nenhuma, ser 
injusto, porque não tenho, de maneira nenhuma, esta 
vocação. Agora, tem outro detalhe.
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O engenheiro encarregado da obra, V. Exª presen-
te, o Senador Mão Santa, foi de uma franqueza francis-
cana. Mostrou-nos que não sabia qual era a destinação 
do porto, para que o porto serviria; mostrou-nos que 
o porto precisava de um investimento vultoso para o 
assoreamento – coisa que nós já discutimos. Mostrou-
nos que o Governador do Estado mentiu quando veio 
ao Senado da República – e os Anais estão aí para 
provar – dizer que o porto não teria mais 10 metros de 
calado, mas que ele iria fazer um porto de 17 metros. 
Veja a irresponsabilidade. Mostrou-nos que um grande 
empresário propôs a um Secretário do Piauí transfor-
mar o porto numa marina, e que, graças a Deus, aquilo 
não aconteceu. Usou estes termos: “Graças a Deus, 
isso não aconteceu”.

Portanto, ou o Secretário foi mal informado, ou 
está debochando do povo de Parnaíba e do Porto de 
Luís Correia. O porto nós queremos, mas nós agora 
resolvemos encampar essa luta e não permitir que as 
coisas sejam conduzidas da maneira que estão sendo. 
O Senador Mão Santa, num gesto de desprendimento 
– uma vez que sempre foi adversário do então Gover-
nador – colocou quase 50 milhões de suas emendas 
para o Porto de Luís Correia. Só liberaram 11. Aliás, 
PAC para o Piauí não existe. O PAC no Piauí é uma 
obra de ficção e, se nós abrirmos a Cartilha nº 8 de-
dicada ao Piauí sobre o PAC, nós vamos nos deparar, 
Senador Pedro Simon, com a capa, que é a transpo-
sição do Rio São Francisco, que passa a pelo menos 
400 Km da fronteira do nosso Estado.

É deboche, é desrespeito, Senador Mozarildo! O 
mau trato não é privilégio de Roraima. Nós somos cam-
peões em sofrimento por parte do Governo Federal.

Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Heráclito, acho muito importante que estejamos 
debatendo hoje aqui esses aspectos, digamos assim, 
da conduta dos Governadores, dos candidatos nessa 
época de eleição, às vezes, com antecedência, como é 
o caso no seu Estado. No meu também, desde 2007, o 
atual Governador, que era Vice e assumiu o Governo, 
não faz outra coisa a não ser campanha. Mas o Presi-
dente Lula dá um mau exemplo. Primeiro, desrespeita 
o próprio Tribunal Superior Eleitoral, fazendo campanha 
aberta para a candidata a ser sua sucessora, e faz es-
sas firulas com o chamado PAC, que, na verdade, em 
vez de ser Plano de Aceleração do Crescimento, para 
mim, devia ser chamado de “Plano – ou Programa – 
de Aceleração da Campanha”, porque nem se fizeram 
40% do PAC I e já se lançou o chamado PAC II.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Há 
quem o chame de “Plano para Agradar Construto-
ras”.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exa-
tamente. De qualquer maneira, é para acelerar a cam-
panha deles. O certo é que, mentindo para o povo, 
afrontando a Justiça Eleitoral, está dando o Presiden-
te da República um mau exemplo a ser repetido pelos 
Governadores, a ser repetido por qualquer candidato, 
principalmente aqueles que são seus aliados. Mas 
essa reunião dos Prefeitos em que o Presidente Lula 
faz sempre promessas e falsas bondades para eles 
também nada mais é do que campanha nos Municípios 
a favor de sua pré-candidata ou da sua já oficialmente 
candidata. Então, é preciso, realmente, que façamos 
essas denúncias aqui, debatamos esses temas e con-
voquemos a sociedade para participar disso e fiscali-
zar. Repito: se apenas esperarmos, Senador Heráclito, 
que ajam os organismos de Estado – Polícia Federal, 
polícias estaduais, Ministério Público, Tribunais Regio-
nais Eleitorais e TSE –, realmente, como disse V. Exª, 
a impunidade continuará, porque não há tempo hábil 
para isso. Então, é importante que nos mobilizemos e 
convoquemos principalmente a sociedade para que 
tome conhecimento desses fatos que estão ocorren-
do, mostrando que essas ações são nefastas para as 
pessoas, por exemplo, do seu Estado, do meu Estado, 
que querem fazer com que lá seja um lugar seguro e 
bom para viver e não um paraíso para meia dúzia de 
pessoas roubarem o dinheiro do Estado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, que foi bem claro. Essa 13º 
Marcha dos Prefeitos a Brasília foi mais um clube de 
falsa felicidade, um oba-oba. Na penúltima vez, colo-
caram os Prefeitos que quiseram para posar numa foto 
ao lado do Presidente e da sua candidata. Bonito! Aí 
distribuíram pelo Brasil afora. Os que quiseram fizeram 
isso. Agora, não. Mas os Prefeitos saíram daqui cons-
cientes, Senador Mão Santa, de que a candidata ofi-
cial tem um projeto em mente: o aumento de impostos. 
Defendeu a recriação da CPMF. E o Presidente Lula 
foi no mesmo diapasão ontem, falando na criação de 
novos impostos.

Para que criar novos impostos no Brasil? Nin-
guém aguenta mais a carga tributária. Até porque o 
que fez com que a CPMF se desgastasse e fosse à 
morte foi a falta de sua chegada ao destino. O Sena-
dor Mozarildo, que é médico, sabe disso. As ações de 
saúde no Brasil não melhoraram porque a CPMF era 
manipulada.

Querer aumento de carga tributária para saciar 
desejos localizados é uma brincadeira de mau gosto. 
Imaginem que, em plena campanha, quando os can-
didatos devem procurar agradar seus eleitores, prin-
cipalmente os eleitores em potencial, já ameaçam a 
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criação de novos impostos. Durma-se com um baru-
lho desses.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou en-
cerrar o meu pronunciamento, mas deixo aqui um 
apelo à Polícia Federal do Brasil. Nós, nesta semana, 
fizemos a nossa parte votando o Ficha Limpa. Que a 
Polícia Federal faça a sua, limpando as gavetas com 
esse processos, com esses inquéritos cabeludos que 
estão aí e que precisam de uma explicação para a 
sociedade.

O Brasil está cheio, mas peço, humildemente, à 
Polícia Federal que olhe os processos que estão tra-
mitando no Piauí e que têm deixado a sociedade im-
paciente, descrente com o engavetamento deles.

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

Este foi o Senador Heráclito Fortes, do Piauí, fazendo 
graves denúncias da corrupção que reinou no Estado 
do Piauí no Governo do PT. Só teve de bom, Mozarildo, 
que ele já passou. Assumiu um jovem médico cirurgião 
do PSB. Mas uma coisa é certa: o Governo do PT no 
Piauí foi muito pior do que qualquer terremoto. Adel-
mir Santana, nós sabemos geologia e geografia. Um 
terremoto dura oito segundos, dez segundos. Foram 
quase oito anos num tripé: corrupção muita, mentira 
muita e incompetência muita. Mas nós que somos 
cristãos, do Partido Social Cristão, está lá na Sagrada 
Escritura: depois da tempestade vem a bonança. Nós 
esperamos que o Governador atual, Dr. Wilson Martins, 
tenha inspiração de Deus para minimizar o sofrimento 
do povo do Piauí. 

Convidamos agora o Senador Adelmir Santana, 
que é piauiense por lei municipal e estadual. Ele é de 
Uruçuí e da Assembleia, e hoje ainda se discute se ele 
é nativo mesmo do Maranhão ou do Piauí. Mas Deus, 
com seus desígnios, o trouxe para Brasília. Então, ele 
passou a ser de todo o Brasil. E os eleitores do Piauí, 
do Maranhão, do Nordeste, do Brasil devem retorná-
lo ao mandato no Senado, representando Brasília, o 
Piauí, o Maranhão e todo o Brasil.

Este é o desejo do nosso País. Brasília não pode 
decepcionar o nosso País.

Adelmir Santana, durante todo o seu período, 
escreveu as mais belas passagens de decência na 
vida política, principalmente em Brasília, onde isto se 
fazia necessário.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma 
vez, subo a esta tribuna para tecer comentários sobre a 
realidade política e administrativa do Distrito Federal.

Todos nós sabemos da crise que se implantou 
nesta capital por questões políticas, que, para nossa 
felicidade, tende a se esgotar, em razão dos próprios 
prazos de cumprimento de mandatos.

Eu falarei hoje, Sr. Presidente, sobre um assun-
to da maior relevância e da maior importância para o 
bem estar da população do Distrito Federal e de outras 
localidades, algumas não tão próximas, como várias 
cidades do Entorno.

Refiro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ao problema da saúde pública na capital do Brasil.

É sabido que o orçamento da Secretaria de Saú-
de do Distrito Federal é um dos mais volumosos e se 
inclui entre as Secretarias de Saúde, de Segurança 
e de Educação uma das obrigações e repasses do 
Governo Federal. Como disse é uma Secretaria que 
tem um orçamento volumoso. E os contratos mantidos 
com muitas empresas nessa área da saúde chegam 
a ser milionários.

No entanto, chama a atenção o crescimento dos 
problemas administrativos dessa importante Secretaria 
e de sua incapacidade estrutural de atender as neces-
sidades da população local e de outros brasileiros que 
acorrem aos hospitais e postos de saúde de Brasília, 
mesmo não morando na capital. Eu já tive oportunidade, 
em vezes anteriores, de fazer referência à questão das 
cidades-polo. Brasília se inclui entre essas cidades-polo 
brasileiras. Para cá vêm pessoas doentes, pacientes de 
todas as regiões do Brasil, notadamente dos Estados 
limítrofes e dessas regiões próximas a Brasília.

Essa pressão de demanda, Sr. Presidente, cres-
ce substancialmente e é caracterizada pelo afluxo de 
potenciais pacientes que, em tese, deveriam buscar 
atendimento em suas localidades ou mesmo em outras 
capitais, como é o caso, por exemplo, de Goiânia, a 
mais importante capital estadual próxima de Brasília. 

Essa questão da migração para buscar atendi-
mento na Capital Federal merece uma reflexão geren-
cial mais detida. 

Prefeitos das cidades do Entorno, e até mais 
distantes da Capital, preferem encaminhar pacientes 
para Brasília em vez de optarem por outras localidades. 
Isso é compreensível quando analisamos as questões 
de saúde sob o prisma emergencial, e constatamos 
a precariedade do sistema público de saúde em vá-
rios Municípios. Inclusive, Sr. Presidente, V. Exª que 
é médico, e o Senador Mozarildo também , aí entra 
a questão da Emenda nº 29 que, até hoje não tem 
qualquer regulamentação. Os Municípios preferem, 
muitas vezes, comprar ambulâncias, manter pensões 
em cidades-polo em vez de fazer o atendimento inicial. 
Nesse ponto, entra uma outra questão, que também 
foi objeto de colocações minhas aqui anteriormente: a 
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assistência farmacêutica. Muitas vezes, um paciente 
poderia evitar sua vinda a uma dessas cidades-polo, ou 
poderia ser evitado um agravamento de sua saúde se, 
efetivamente, ele tivesse sido atendido no seu Município 
integralmente, não apenas com a consulta inicial, mas 
também até mesmo com os medicamentos.

É inegável que a primeira decisão é oferecer o me-
lhor atendimento médico aos cidadãos em suas próprias 
cidades, naquelas onde eles exercem a sua função de 
prefeito, o que seria natural. Mas não é garantido, pois 
essa medida acaba produzindo a sobrecarga do sis-
tema de saúde dessas cidades-polo. E, naturalmente, 
a sobrecarga, como se inclui entre as cidades polo a 
cidade de Brasília, o sistema de saúde do DF, que não 
atende apenas a população do Distrito Federal como 
eu já disse, mas de várias cidades das regiões que 
são limites com a nossa unidade federativa.

Essa questão requer, para ser resolvida, uma 
ação articulada entre os governos estaduais, o Governo 
do Distrito Federal e os prefeitos envolvidos, além da 
decisiva participação do Governo Federal. 

Sob vários aspectos, o problema da saúde pú-
blica precisa ser tratado como uma questão regional, 
pois envolve vários Estados e Municípios. 

É preciso um análise profunda das demandas 
da população dessas regiões e definir uma forma 
adequada e eficiente de atender suas necessidades, 
descongestionando e agilizando o atendimento. Além 
de melhorar a qualidade de vida dessa gente carente, 
de eficaz ação pública no setor da saúde.

Não é possível a manutenção dessa lógica con-
centradora de atendimento à população. 

Esse modelo reflete, além da omissão do po-
der público municipal, sua incapacidade de atender 
os necessitados, devido as dificuldades gerenciais e 
operacionais. 

Em síntese, Sr. Presidente, a inoperância ge-
rencial, o excesso de burocracia, de falta de liderança 
e de compromisso com a sociedade local, impactam 
negativamente sobre a capacidade de atendimento da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

A Secretaria padece, ainda, de problemas geren-
ciais estruturais, requerendo completa remodelagem 
nos seus procedimentos, para melhor atendimento da 
qualidade de seus serviços e aplicar os recursos com 
objetividade e transparência. 

É o que a população do Distrito Federal exige 
dos dirigentes desse relevante sistema de gestão: a 
Secretaria de Saúde do DF.

O atendimento público do sistema de saúde preci-
sa, por sua natureza, ser descentralizado e ter boa qua-
lidade. É necessário aperfeiçoar as ações de medicina 

preventiva e ampliar a capacidade de o Estado se fazer 
presente nos domicílios, nas casas das pessoas.

Sr. Presidente, nobres Colegas Senadores e Se-
nadoras, no que se refere a questões de saúde pública, 
o Estado precisa migrar para os domicílios. Tem que 
estar presente no dia a dia da população. 

Esse é um sistema que precisa ser reinventado. 
Seu modelo de gestão precisa fixar e focar as neces-
sidades da população. O Estado precisa ser mais ágil 
e competente.

Gerenciar a saúde pública no Brasil é um grande 
desafio que terá de ser enfrentado por todos nós – Par-
lamentares, executivos, lideranças populares, líderes 
de todos os sistemas empresariais –, para que essa 
questão da saúde pública seja reinventada.

No caso específico da Capital do Brasil, a estraté-
gia de atendimento não pode ser desenvolvida apenas 
pela sua Secretaria de Saúde, que já tem uma imensa 
demanda de trabalho. 

Cabe ao GDF, pelo seu posicionamento geopolí-
tico e importância estratégica, encabeçar uma discus-
são para desenvolver um modelo integrado de gestão 
de saúde pública, que atenda a população de Muni-
cípios limítrofes dos Estados de Goiás, Minas Gerais, 
até mesmo Tocantins, Bahia, porque muitos vêm para 
cá, e outros vizinhos, como é o caso dos Estados do 
Piauí e Maranhão.

Os dirigentes dessas localidades devem, a meu 
ver, elaborar, implantar e administrar um sistema com-
partilhado de atendimento em saúde pública, que 
descongestione os grandes centros regionais, que 
melhore o atendimento ao paciente e otimize a aloca-
ção de recursos.

Vejamos, Sr. Presidente, o desafio do Governo 
do Distrito Federal. A sua Secretaria de Saúde, já dis-
se anteriormente, tem um orçamento significativo. No 
entanto, verificamos que sua inoperância é estrutural e 
passou por vários governos sem conseguir resolver os 
problemas gerenciais estratégicos, tampouco implantou 
medidas operacionais eficientes, que, aparentemente, 
seriam de fácil solução.

Recentemente, no dia 06 de maio, o jornal Cor-
reio Braziliense publicou importante matéria sobre 
o assunto. Gostaria de avaliar essa questão com os 
meus Pares. Ocorre que, na mais importante unidade 
de saúde pública do DF, os médicos trabalham sem o 
mais básico dos materiais hospitalares.

Informa a reportagem que “não há esparadrapo 
nas prateleiras. A lista de material em falta é extensa. 
Faltam sondas, agulhas, catéteres, coletores de urina, 
bisturis, luvas, e até o fio de sutura acabaram”. E, o 
que é pior, segundo a própria notícia: não há previsão 
de entrega desses insumos. 
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Os médicos, Sr. Presidente, nessas precárias 
condições, preferem cancelar as operações agenda-
das e até mesmo as emergenciais.

Há, na notícia, outra informação que merece des-
taque. Uma circular da Secretaria para os profissionais, 
que informa: “Caso os profissionais optem em realizar 
as cirurgias mesmo na ausência desses materiais, que 
fique claro que não temos previsão de reposição”.

Ora, Sr. Presidente, uma nota dessa natureza 
levará certamente os profissionais de saúde a sus-
pender alguns procedimentos, mesmo que haja casos 
emergenciais.

Isso demonstra nitidamente que, na capital do 
Brasil, a situação da saúde pública é caótica. E sob 
vários aspectos, revela parte do caos que vive o Brasil 
em realidade da saúde pública.

O Governador do DF, tentando minimizar os pro-
blemas do setor, recentemente instituiu o Programa de 
Descentralização Progressiva de Ações da Saúde, na 
tentativa de agilizar a solução dos problemas emer-
genciais do setor.

A lógica dessa medida é facilitar o uso dos recur-
sos destinados às Regionais de saúde para a aquisi-
ção de materiais de consumo e medicamentos, além 
de aplicar na realização de reformas nas instalações 
físicas dos centros de saúde e hospitais.

Visa, também, contratar serviços com pessoas 
jurídicas e físicas, assim como pagar outras despesas 
determinadas pela Secretaria de Saúde. 

O problema, Sr. Presidente, é que essa medidas 
não produziram efeitos e a população continua desas-
sistida. A burocracia torna as ações absurdamente len-
tas, inoperantes; e a situação política do GDF, ainda 
sob investigação, dificulta ainda mais a ação adminis-
trativa eficiente. 

Sabemos e concordamos que o rigor e licitude 
na aplicação dos recursos públicos são fundamentais. 
Mas é inaceitável que não se consiga agilizar os pro-
cessos gerenciais, de forma a viabilizar suas aplicações 
e melhorar a situação da população, tão carente de um 
atendimento digno, sobretudo no setor de saúde.

Como Senador do DF, Sr. Presidente, informo 
que estou cobrando, formalmente, do Governador e do 
Secretário de Saúde, mais agilidade gerencial, mais 
eficiência nos procedimentos, porque é impossível 
aceitar a manutenção dessa situação. 

As necessidades da população do Distrito Fe-
deral requerem que o Governo seja mais ágil e preste 
serviços de qualidade à sua gente, que vive em situa-
ção de quase abandono desde que a crise política se 
instalou na capital.

É preciso correr contra o tempo e mostrar que 
somos capazes de superar as dificuldades e oferecer 

à família brasiliense resultados positivos de um go-
verno eficaz.

Eu ainda tenho crença, Sr. Presidente, de que 
modelos de gestão, inovações gerenciais sejam im-
plantados nesse Governo que ainda tem alguns meses, 
mas que seja feito de forma rápida. A população não 
merece ficar nessa espera permanente, notadamente 
em questões que são inerentes ao Estado, como é o 
caso da saúde pública. Precisamos, portanto, buscar 
soluções que sejam rápidas, que sejam ágeis e que 
sejam, naturalmente, eficazes para o bem-estar da 
população brasiliense. 

Era o que eu tinha a dizer nesta manhã, Sr. Pre-
sidente. 

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

nador Adelmir Santana, eu convidaria V. Exª a assumir 
aqui a Presidência, que eu estava inscrito, e depois o 
Senador Pedro Simon, que é, sem dúvida nenhuma, o 
maior representante da ética e da decência na política 
do nosso Brasil. E V. Exª fica bem aqui na Presidência. 
O povo de Brasília deve atender o apelo do Piauí e do 
Maranhão, que luta pelo seu nascimento, está em dú-
vida ainda, pois ele nasceu bem no meio do rio, mas 
o Piauí, mais sabido, já o adotou como filho de Uru-
çuí, cidadão legislativo. E nós emprestamos ele para 
Brasília, onde ele cumpre a sua missão de trazer ética 
na política da Capital da República. E o Brasil deseja 
que V. Exª volte. Brasília, que é Capital do Brasil, não 
pode faltar a esse apelo de todo o Brasil.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Adelmir Santana, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM 
– DF) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao 
Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Adelmir Santana, que preside esta sessão de sexta-
feira, Parlamentares presentes na Casa, brasileiras e 
brasileiros, que nos assistem aqui no plenário e que 
nos acompanham pelo sistema de comunicação do 
Senado.

Senador Pedro Simon, V. Exª iguala-se a Rui 
Barbosa, 32 anos, o bravo povo gaúcho o manda para 
cá. Rui Barbosa também foi 32 anos, V. Exª já tem 
este mandato, se quiser, e queremos V. Exª pode até 
superá-lo, completar os 40 anos. Mas têm em comum 
muita coisa, Pedro Simon e Rui Barbosa: a busca da 
verdade. E lá, acima de Rui Barbosa, só está aquele 
que disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. A 
verdade. E, quando falava, ele não tinha uma tribuna 
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como nós, uma rede, uma cadeia de televisão Brasil 
afora, que é a televisão do Senado. Ele não tinha uma 
rádio AM, como nós temos, FM, ondas custas, a Hora 
do Brasil, os jornais semanários, diários, agência na-
cional. Então, nós não precisamos ir às montanhas 
como Cristo ia e começava: De verdade em verdade 
eu vos digo: bem aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão fartos. Bem aventurados os 
perseguidos da justiça, terão o reino dos céus. Isso é 
para entendermos que a justiça é uma inspiração di-
vina, mas é feita por homens falhos, fracos, algumas 
vezes até corruptos. 

Mas, Pedro Simon, olha, o homem é um animal 
político – Aristóteles. Eu tenho 67 anos de idade, já 
participei desde os movimentos estudantis, em políti-
ca, desde o grêmio do meu Ginásio Tiradentes, mas 
eu nunca vi... E eu estou aqui, Pedro Simon, porque 
eu acredito que a verdade vence a mentira, é crença 
minha. E no Partido dos Trabalhadores eu votei em 94. 
“Errare humanum est”. Eu os deixei porque quis. 

Pedro Simon, o José Dirceu mandou que eu in-
dicasse o Presidente da Companhia Energética, da 
Cepisa. É muito dinheiro. Fui Prefeitinho, Deputado, 
Governador do Estado. A companhia energética lá no 
Rio Grande do Sul deve ser a empresa mais forte. No 
Piauí o era.

E tinha também a Funasa. Eu entreguei, porque 
a roubalheira era tão grande... Tinha mesada lá, Pedro 
Simon. E eu queria deixar a minha mulher, os meus 
filhos... Vou ser avô no domingo, mais uma vez; é o 
oitavo. Honra. A roubalheira era tão grande... É uma 
corrupção tão grande... A minha mãe, terceira francis-
cana; meu pai, austero. Pedro Simon, vi que aquilo não 
ia dar certo. E eu tinha indicado o chefe. Mandaram. 
E como iriam dizer hoje que eu também não estava lá 
recebendo a mesada, se eu o tinha indicado?. Eu os 
deixei porque quis.

Eu não tinha nem tenho nada pessoal contra o 
Zé Dirceu. Eu não tinha mais força, porque os alopra-
dos, os diabinhos do Piauí estavam muito mais forte, 
estavam com muito dinheiro.

E só vi uma maneira. Foi desta tribuna, no co-
meço, quando o Zé Dirceu era o homem mais forte da 
República, que eu o chamei de Zé Maligno. O Merca-
dante veio a mim e disse: “Mas, Mão Santa, já segu-
rei, foi difícil.

Foi difícil. No outro dia, eu disse: Zé Maligno! En-
tão, ele tirou o chefe que eu botei e tirou da Funasa 
que era um médico muito bom e honrado. Não tinha 
nada. Mas eu saí leve, tranquilo. O Piauí viu que eu 
não tinha participado da corrupção.

Sucatearam a companhia energética. Não tem 
luz, não tem energia. E eu me preocupava, Pedro 

Simon, porque aprendi muito. Juscelino disse: “Ener-
gia e transporte.” Esse era o binômio. Como poderia 
um Estado ir para frente – está esmagado hoje entre 
Ceará e Maranhão – destruindo-se, roubando-se e 
assaltando-se a companhia energética? Está suca-
teada. Não tem energia. Não tem luz. Uma indústria 
que eu levei para lá, a Bunge – em Santa Catarina, 
era Ceval – disse que 12 vezes num dia se tinha de 
interromper o funcionamento por faltar luz. Mas, antes 
de faltar luz, faltou vergonha desse povo do Partido 
dos Trabalhadores. 

Num momento de inspiração, rezei daqui. Três 
coisas a gente só faz uma vez na vida – arrependido: 
nascer, morrer e votar no PT. Eu votei. Mas aprendi que 
arrependimento – mesmo médico – não mata. Senão, 
eu já teria morrido. Mas digo aqui e agora. Estudei 
muita geografia e geologia. Pedro Simon, o Governo 
do PT é muito pior do que um terremoto.

Com todo o respeito ao Chile, que eu gosto, ao 
Haiti, Pedro Simon, o terremoto é oito segundos, é dez 
segundos. O maior é doze. A desgraceira que o PT fez 
no Piauí... Eu não sei. É porque a gente tem que ter 
esperança; fé, esperança e caridade. Perder a espe-
rança é um pecado, disse o apóstolo Paulo.

Ernest Hemingway, no livro O Velho e o Mar é 
uma estupidez. Então, temos esperança, buscada até 
no livro de Deus, que diz: depois da tempestade vem 
a bonança. A desgraça eu nunca vi se medir tanto. 
Nunca vi. 

Eu tenho 67 anos. E eu apanhei muito de meu pai, 
de cinturão. Não sei se o pai de Pedro Simon deu nele. 
Mas o meu deu e fez um centenário agora. Que festa 
bonita de família, 18 de maio. Até o Vice-Presidente da 
República, que conhecia os feitos do meu pai, como 
Presidente, mandou uma mensagem que foi lida na 
missa. Meu irmão é o Presidente da Federação das 
Indústrias, amigo dele.

Mas eu apanhei muito de cinturão. E eu vou dizer 
que essa metodologia, essa didática... Olha, eu acho 
que o meu pai fez certo. Apanhei foi muito. E era por 
mentiras pequenas a maioria das vezes. Não ia ao 
dentista. Hoje, o dentista é uma coisa boa, é uma mo-
leza. Um algodãozinho, anestesia, depois anestésico, 
injeção. Mas tinha uma tal de broca – o Pedro Simon e 
os da minha idade se lembram – no pedal, meu amigo. 
Para tratar uma cárie, você se arrupiava. O bicho de 
que eu tinha medo era o dentista. Aí o meu pai, quan-
do se encontrava com o dentista: “E o Francisco?”. “Ih! 
Não vai lá há dois meses!”. E eu dizia que ia, e apa-
nhava. Ele dizia: “Quem mente rouba!”. Apanhei muito. 
Mas não foi só eu, não. Tenho um irmão, o Paulo, que 
foi meu Secretário de Fazenda, que apanhou mais do 
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que eu. E eu acho que a metodologia era essa, e eu 
digo: é com amor.

Mas eu nunca vi se mentir tanto como o Gover-
nador do PT, do Piauí, que saiu. Ó Deus, eu vos agra-
deço, e o Piauí.

Pedro Simon, eu o acompanhei, na primeira via-
gem. São José do Peixe. Tinha feito uma aeroporto, 
era inauguração. E aí, do meu lado, estava o Deputado 
Federal que hoje preside o PMDB, Marcelo Castro. Está 
bem aí. Que ele desminta. É ligado do PMDB. Aí, quan-
do o Governador começou, eu vi que não tinha jeito. 
No primeiro discurso dele, Pedro Simon, disse que ia 
fazer no Piauí cinco hidroelétricas. Eu vi. O Deputado 
Federal Marcelo Castro está bem aí. Ele é o Presidente 
do PMDB. Era um dos cinco, porque ele indicou cinco 
candidatos a governador. Enganou os outros. O nos-
so Senador João Vicente foi meu Secretário. Era um 
dos cinco! Foi o mesmo, Pedro Simon, que marcar um 
casamento com cinco noivas, na mesma igreja, com 
o mesmo padre. 

O Senador João Vicente foi uma das noivas. Gen-
te boa, meu Secretário de Indústria e Comércio. Rico, 
porque é de uma família empresarial, que trabalha, 
riqueza honesta, honrada, proveniente do trabalho do 
pai dele, do tio dele, dele próprio e dos irmãos dele.

Mas, Pedro Simon, o homem disse que ia fazer 
cinco hidrelétricas, ali, um mês de governo. Eu olhei 
assim... Olha, eu sou preparado. Estou dizendo é para 
o Brasil: eu sou um dos homens mais preparados des-
te País. Eu sou, eu aqui. Pedro Simon, mas eu não 
digo com soberba, não. É uma gratidão ao meu pai, 
à minha mãe, aos meus avós, que me botaram e me 
deram oportunidades, e aos meus professores, que 
os recordo. Não é com soberba, não. Mas sou. Tive 
oportunidade, nunca me faltou um livro. Meu avô era 
empresário, tinha navio, botou uma indústria do Piauí 
lá no Rio. Ganhou dos cariocas. Gordura de Coco Du-
norte ganhou da Gordura de Coco Carioca. Mas não é 
com soberba, não. É porque é verdade. Então, quando 
o homem disse que ia fazer cinco hidrelétricas, Deus 
me preparou. Deus! Eu digo é com gratidão.

Pedro Simon, se o Piauí tem uma banda de uma 
hidroelétrica, como ia ser o negócio? Uma banda! Nós 
sonhamos ter uma de boa operacionalidade, o sonho 
de um Deputado Federal ,Milton Brandão, não sei se V. 
Exª conheceu. Sonhou Juscelino, e o Castelo Branco 
terminou. Mas só temos uma banda, porque não tem 
eclusa. No passado, o rio era navegável no sul do Es-
tado: Santa Filomena, Floriano e Teresina. Ele é raso 
lá no Delta, onde nasci. Não era navegável. 

Então, digo uma banda porque acabou a nossa 
hidrovia, a nossa navegabilidade. Mas, Pedro Simon, 
se ele dissesse: “vou terminar a hidrelétrica que temos” 

– tem o Presidente da República, o generoso, o bondo-
so, o Luiz Inácio do mesmo partido dele, por isso votei 
–, mas o homem disse cinco. Aí fiquei tonto. Estava 
do meu lado o Deputado Federal Marcelo Castro, do 
PMDB, o presidente. Aí eu fiquei tonto. Mas o homem 
não parou de mentir, não. Olha, o homem continuou 
mentindo, era aeroporto internacional todo dia. 

Um dia um repórter me perguntou, porque ele 
foi ali em Buenos Aires, viu que eu ia. O Governador 
disse que ia botar um voo internacional de Buenos 
Aires a Parnaíba. Aí o repórter do Piauí, de um portal, 
veio me perguntar o que eu achava. Eu disse: esse go-
vernador tem primeiro que estudar geografia, porque 
para ir a Buenos Aires já está resolvido. A gente vai 
para Porto Alegre, aí chega nesse Buenos Aires. Pode 
ir a pé, de canoa, de ônibus, de bonde, de avião. Não 
tem sentido um avião de Buenos Aires para Parnaíba. 
Chegar a Buenos Aires a gente chega. Chegando a 
Porto Alegre, você vai até a pé, de bicicleta, de car-
roça. Chega, não é? Mas o homem, haja manchete: 
voo internacional! 

Alberto Silva foi para o céu, mas nunca espe-
rava chegar lá e ter conhecido na terra um cabra tão 
mentiroso. 

Pedro Simon, e eu lá, no PMDB, e ele deixou de 
me apoiar e disse que eu tinha que compreender. Ele 
era o presidente, ele era engenheiro ferroviário, e o 
é – Alberto Silva, engenheiro ferroviário, primeiro. E o 
Governador tinha prometido para ele que, em sessenta 
dias, nas últimas eleições, botava o trem para funcionar 
de Parnaíba, onde resido, até a praia de Luis Correia, 
a 500? quilômetros –, em quatro meses, voltava a fun-
cionar, já tinha uma ferrovia. Ele foi diretor da Estrada 
de Ferro Central do Piauí, o Alberto Silva. Quatro me-
ses, para Teresina. Ele me disse bem ali: “Você sabe, 
não é? Temos que aproveitar, mas você está livre, não 
podemos apoiar”. Pedro Simon, eu pensei porque é 
uma planície, não tem acidente geográfico, o próprio 
engenheiro Alberto Silva saberia fazer, até um mes-
tre de obras. Pedro Simon, não trocou um dormente. 
Dormente é aquele pau que segura o ferro do trilho. E 
a mentira, e a mentira, e a mentira.

Treze de março, que é a Batalha do Jenipapo, eu 
me lembro que, no primeiro 13 de março que passei 
aqui – o Pedro Simon disse: “Você tem muita coragem” 
–, primeiro 13 de março, fiz o Brasil respeitar o Piauí. 
Disse que nós tínhamos feito uma batalha sangrenta 
e era a data mais importante do País. Pedro Simon 
disse: “Rapaz, você tem muita coragem de dizer”. Pois 
não foi esse. Em 2009, aí eu vim aqui, Sua Excelência 
o Governador veio, e coloquei vinte obras inacabadas 
no Piauí.
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Ah, Pedro Simon, esses bichos são danados! A 
mídia toda... Parecia que eu tinha feito um crime, um 
estupro, um crime horrendo. Citei 20 obras inacabadas, 
a imprensa toda... Mas Deus é bom. Aí eu vou nesse 
mesmo 13 de março de Teresina para Parnaíba, passo 
lá em Campo Maior, monumento que Alberto Silva... Aí 
me dão um folheto, um livreto de obras. Olha como é 
Deus. Deus é que me protege. Não tem aquele salmo?... 
“Caiam dez mil pro um lado, mil pro outro...” “Deus é 
meu pastor, nada me faltara”. Pois, Pedro Simon, foi 
o que recebi quando vi esse e-mail. Batido. Está aqui: 
Portal 180º. Eles são despreparados. Eles não estu-
daram. Eu estudei. Esse José Serra não estudou mais 
do que eu, não; eu acredito que a gente empata. Eu 
estudei. Pedro Simon, eles não estudaram. “A igno-
rância audaciosa”, isso foi um professor meu que me 
ensinou, de cirurgia, Professor Mariano de Andrade. 
Ele disse: “A ignorância é audaciosa”.

Então, Alvin Toffler, em 1980, escreveu um livro, 
Adelmir Santana: A Terceira Onda. Na primeira onda, 
o homem aprendeu a se fixar. Ele era doidão, nôma-
de, andava caçando, pescando. Aprendeu a plantar e 
a criar; dez mil anos de humanidade.

Depois veio a onda, Pedro Simon, a segunda 
onda: industrial. O homem deixou o campo, procurou 
as grandes cidades, as indústrias nas capitais. 

Meio século, e estávamos entrando na terceira 
onda: desmassificação da comunicação. Aí eles se 
lascaram. Estão lascados. Mentiram, não estudaram, 
são ignorantes, são incompetentes, são aloprados, não 
têm nada para continuar. Nós os vencemos.

Eles quiseram o terceiro mandato, mas nós não 
deixamos. Nós não deixamos. Fidel Castro quis o ter-
ceiro e pergunte quantos mandatos ele quis. O Chá-
vez fechou o Senado. Isto aqui era para ser fechado. 
Aquela campanha contra o Senado era para fechá-lo. 
Nós fomos um dos que aguentamos aqui. E há dois 
dias o povo aplaudia, jogava flores e nos saudava por 
causa de uma das leis mais belas que fizemos para 
esta Pátria; uma de justiça.

A justiça é o pão de que mais a humanidade ne-
cessita. Foi Montaigne que disse. Nós fizemos justiça 
aos velhinhos que trabalharam, aos aposentados.

Pedro Simon, vêm os aloprados idiotas, despre-
parados e perguntam: “Quem é que vai pagar”? Luiz 
Inácio, eu sei quem vai pagar. O Luiz Inácio nunca 
pagou a aposentadoria de ninguém. Quem paga é o 
próprio trabalhador. Eu sei. Deus me preparou. 

Pergunto à mídia: vai acabar o quê? Vai acabar 
o que se ele está cercado por aloprados desprepara-
dos de todo lado?

Quem paga a aposentadoria é o trabalhador. Você 
entra com 16 anos, porque a lei brasileira permite, com 

16 anos você já pode trabalhar. Aí você trabalha 20, 
30, 40, 50 anos, até 70, via de regra – não é a compul-
sória? –, 54 anos. Você é que paga. É calculado, são 
cálculos atuariais. Se não sabe, saia, porque eu sei 
calcular aquilo. Entendeu, Pedro Simon? Quem paga 
a aposentadoria é o trabalhador, desconta. Os cálcu-
los têm que ser feitos. Ele passa 54 anos, até dar 70 
anos, pagando, e depois, às vezes, morre com 71, 72 
anos. Tem nada de malandragem desses aloprados 
aí. Quem vai pagar são eles. Nós fizemos certo por-
que nós sabemos. Se eu não tivesse essa convicção, 
eu não tinha votado. Nós somos os pais da Pátria. É, 
Pedro Simon.

E outra: quando nós escrevemos uma bela pági-
na, uma quem liderou foi o Paulo Paim, vamos de ver-
dade, enterrou o fator redutor previdenciário, de uma 
gravidade muito maior, Pedro Simon, porque, além de 
estar tirando 40% do salário mínimo, os vinte salários 
mínimos do velhinho foram reduzidos para dez, e, se 
ele descontava para ganhar dez, aí o Governo estava 
pagando cinco; cinco, estava pagando dois.

E pior, Pedro Simon, porque eles inventaram, en-
ganaram o povo, os aloprados, com empréstimo consig-
nado. Eu disse daqui: “Isso não dá certo”. Pedro Simon, 
não sei V. Exª, mas eu já li os cinco livros de Abraham 
Lincoln e está lá escrito: “Não baseie sua prosperidade 
com dinheiro emprestado”. Aí fizeram uma campanha 
numa mídia. O banco que paga, o Governo que paga, 
é bom, é bom. Não é bom empréstimo. Abraham Lin-
coln disse: “Não baseie sua prosperidade com dinheiro 
emprestado”. Olhe, era muita propaganda, V. Exª se 
lembra. Empréstimo consignado, tira tudo que é fun-
cionário, todo mundo tirando, tudo que é aposentado 
tirando. E eles fizeram uma maldade, Pedro Simon. Eu 
fui ver o contrato. V. Exª olhou? Fizeram umas letrinhas 
bem miudinhas, enganaram os velhos. Os aloprados 
são danados. Botaram numa letra miudinha que iam 
tirar 40% na boca do caixa na aposentadoria dos orde-
nados dos velhos. Uma letra tão miudinha. Ô Adelmir, V. 
Exª tem cadeia de farmácias. O velho, ou ele tem vista 
cansada, que é hipermetropia, ou tem miopia, ou tem 
catarata ou está cego mesmo, que é da vida. Então, 
os velhinhos não liam, bem pequenininha a letra. Há 
velho se suicidando. Por quê? O fator redutor tira 40%, 
o empréstimo consignado 40%, vai viver com 20%. O 
Luiz Inácio, rodeado de aloprados... Ele é gente boa, 
mas os aloprados são mais espertos que ele. O que 
tem de aloprado rico... E nós não confiamos nos alo-
prados - eu votei, em 1994, no Luiz Inácio.

Então, aí estão os velhinhos. E desestruturou-se... 
Padre Antônio Vieira disse, Pedro Simon, que “um bem 
é acompanhado de outro bem”. Por analogia, eu digo: 
um mal também. Atentai bem! Destruiu-se a maior ins-
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tituição... Esta aqui foi criada pelos homens, é uma ins-
piração divina, mas a família foi criada por Deus. Deus, 
tentando melhorar o mundo, teve várias ideias. Mandou 
profeta e nada, o mundo piorou. Aí, ele mandou foi o 
filho dele: “Vá! Vá, Jesus!”. Não o desgarrou, colocou-o 
numa família. Essa é a instituição sagrada.

Pedro Simon, está desmoronada a família do 
nosso Brasil. Está! Está! Os velhinhos, que são gente 
boa, os avós... O Luiz Inácio não tem culpa. Ele foi en-
volvido por aloprados. Atentai bem! Ele não teve avô, 
ele mesmo disse, teve uma mãe extraordinária – está 
aí, na vida dele.

Agora, eu tive avô, e avô bom. Ô Pedro Simon, 
por isso eu disse que estudei. Avô é bicho bom. Eu 
sou melhor avô do que pai, porque pai, Adelmir San-
tana... Eu trabalhava até na madrugada, numa Santa 
Casa, operando pobre – Deus guiando e eu salvando. 
Chegava, a mulher estava dormindo, e eu não via os 
meninos, foi Adalgisa que os educou. Os netos, não. 
Estou de Senador, estou na melhor. “Está estudando 
e tal? Como é?” As netas... Vou ganhar o oitavo, Pedro 
Simon, domingo. Isso eu diria que é só um quadro.

Ele não tem culpa, o Luiz Inácio não teve avô, 
teve uma mãe, uma mãe extraordinária que ele cita, 
uma mulher valorosa. Mas avô é tão importante que 
precisa de apenas um quadro: Barack Obama tem dois 
livros; um é sobre a vida dele; o outro, sobre política – é 
meio árido, negócio político; mas a vida dele é bonita: 
a mãe se casou duas vezes, uma delas, com um afri-
cano, professor. Aí ele diz lá no livro, ele confessa: “Eu 
não sou maconheiro porque fui educado pelos meus 
avós”. Só quero apresentar esse quadro para mostrar 
que avô é importante na família. Avô é importante! 

E o que aconteceu no Brasil? Os avós trabalha-
ram, trabalharam, trabalharam. Pagaram a sua apo-
sentadoria, pagaram, pagaram. Não é um pilantra de 
um Ministro da Previdência que vai pagar nada não; 
quem paga é o trabalhador. Assumiram compromisso 
com os netos, com as netas, com os filhos, uma bolsa 
de estudos, um medicamento, um tratamento, e não 
puderam cumprir. Então, o neto se revolta, o filho se 
revolta, e dizem que eles não têm palavra. Mas têm: 
foi o Governo, foi o Governo que tirou deles.

Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a outra 
página que nós escrevemos foi da ética, e o povo a 
batizou de Ficha Limpa. E ética é complicado, Adel-
mir Santana. Max Weber, escritor alemão, culto como 
Pedro Simon, escreveu livros sobre ética: ética de res-
ponsabilidade, ética do momento, ética de oportunida-
de. Mas a Heloísa Helena é que me ensinou o que é 
ética. Aquela sua amiga, que está fazendo falta, disse 
aqui: “Ética é vergonha na cara e bondade no coração”. 

Então, aquilo que nós aprovamos é vergonha na cara 
dos que querem viver a democracia.

Mas eu queria dizer o seguinte. Olhem o que vou 
apresentar aqui – um quadro vale por dez mil palavras 
–, é um folheto em que o ex-Governador do Estado do 
Piauí, do PT, apresentou com obras construídas. En-
tão, o Portal 180graus bota: “Dias de mentira”. Adelmir 
Santana, o nome do ex-Governador é Wellington Dias 
– tirou daquele general –, mas dias de mentira – é o 
portal que bota a frase.

Cinco hidrelétricas no rio Parnaíba! Cinco! Para 
uma hidrelétrica, o Alberto Silva tinha um projeto; Te-
resina fica entre dois rios, é mesopotâmica; o Poti, que 
vem do Ceará... Aí, ele disse que ia fazer outro, e o 
Alberto Silva foi apoiá-lo – está no céu, arrependido. 
Mas quem é que está livre de ser enganado? Quem é 
que está livre de ser enganado? Alberto Silva foi en-
ganado por esse... Foi enganado! Quem é que está 
livre? Asfaltamento da estrada do cerrado. Cerrado é 
onde se produz soja. Está do jeitinho que deixei. Aliás, 
não, deixei.... Mas os invernos... Ele disse que ia as-
faltar... Nenhuma! E uma refinaria de petróleo. Cadê? 
Está saindo para todo lugar; no Piauí, nada. E as bar-
ragens? Tudo mentira.

Então, um quadro vale por dez mil palavras. Olhem 
o que me mandaram, bonito: “Dias de mentira”. Bota 
aí – é aquele vermelho ali, está ali a luzinha. “Dias de 
mentira”, está na capa do portal. 

A terceira onda, Pedro Simon: desmassificação 
da comunicação. Eles pensavam, despreparados, não 
estudaram... Não vivemos a terceira onda. O Hitler dava 
certo, Pedro Simon, porque só tinha a rádio dele. Go-
ebbels dizia: “Vai com trinta mil soldados”. Ele ia com 
três mil, e todo mundo tinha medo. Ninguém podia 
desmentir! Os grandes jornais, você lembra? A BBC 
de Londres dizia uma coisa, e quem ia desmentir? Mas 
essa terceira onda... Alvin Toffler: é a desmassificação 
da comunicação.

Então, eles têm os grandes: as grandes televisões, 
os grandes jornais. Os portais, os blogs, os Twitters e 
essas rádios comunitárias levam a verdade. E o Go-
vernador pensava que uma mentira repetida se torna-
va verdade. Tornava-se na primeira onda, na segunda 
onda, mas, na terceira onda, a da desmassificação da 
informação, não. Está aqui a verdade. Por isso é que 
Cristo dizia: “Em verdade, em verdade, eu vos digo...”. 
Por isso, o caboclo do meu Piauí diz que é mais fácil 
tapar o sol com uma peneira do que esconder a ver-
dade. E a verdade veio.

Então, está aqui: tudo mentira. Fotografia: bota 
lá. Isto aqui não existe. Como é que você publica e 
diz... Ele pensava, porque o Piauí é comprido, Pedro 
Simon... O lá do sul dizia: “No norte, acreditam”; e o 
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do norte: “O homem está trabalhando muito, ó o que 
fez”. Você entendeu? Jogou para isso.

Então, de cidade em cidade... Aqui: Gruta de Betâ-
nia, Lagoa do Piauí. Santuário. Eu o convido... Santuário 
de Santa Cruz dos Milagres. É lá a crença do povo do 
Piauí. Pedro Simon, fui lá há uns sessenta dias. Entrei 
na igreja... Você conhece Santa Cruz dos Milagres? 
Uma cruz que apareceu... A formação cristã do Piauí... 
Tenho fé nessa cruz que encontraram. Pedro Simon, 
fui, entrei na igreja, rezei e saí. Com esse negócio de 
tirar retrato – era um sol quente, bem 40º –, eu quase 
morro. E o pessoal: “Um retrato, um retrato”.

Olhe aqui o que ele diz. Olhe aí. Cadê a luz ver-
melhinha? Está ali. Bota ali: mentira!

Isto aqui é aquele negócio de ficha limpa. O Bill 
Clinton se salvou naquele caso amoroso porque, no 
Senado, ele disse a verdade. Se tivesse mentido...

Isto aqui é mentira. Cadê a luz vermelha? Está 
ali. Pode botar para o Brasil e o Piauí verem o que é 
um governador que mente, e ele é do PT. E eu trouxe 
isso porque ontem o nosso Senador do Pará, Mário 
Couto, desafiava que a Governadora do Pará era pior 
do que o Governador do Piauí. Eu não acredito que a 
Ana Júlia... Só em ser mulher... Não pode, não exis-
te. Porque mentira é um negócio... Paes Landim é a 
cidade dele, onde ele nasceu. Mentira! Olha, povo de 
Paes Landim, não tem nada disso lá.

O Heráclito acabou de falar sobre o porto. Pe-
dro Simon, estamos brigando por esse porto, ao qual 
destinei todas as minhas medidas. Chegaram R$11 
milhões. Houve um assoreamento. Era para 7 calados, 
e ele disse que faria 17. O homem é um aloprado! O 
Heráclito acabou de dizer isso. Dezessete metros? Eram 
7. Reis Veloso, o digno, o honrado. Eu era Deputado 
Estadual. Quando fomos inaugurar, tinha 3,5 escala-
dos. Disse que foi assoreamento. Eu era Deputado 
Estadual e disse: “Que diabo é isso?” Pedro Simon, 
fui olhar no dicionário. Eu não sabia nem o que era 
assoreamento em 1978. É o rio e, atrás, areia e terra. 
Hoje, tem uns 3 metros; e ele disse que seria de 17 e 
que inauguraria em dezembro. Olhem, já está aqui o 
porto, navio. É muito bom. Dizem que ele faz no com-
putador e manda.

O Estado todo. Piracuruca, Cidade de Nossa 
Senhora do Carmo, Uruçuí, Poticabana, nada, tudo 
mentira. Está que nem a listinha vermelha ali. Tinha-
se de dar cartão vermelho para esse que quer entrar 
na política com as falcatruas do poder. Só temos uma 
cidade serrana. Olhem aqui. Se esse hotel estivesse 
lá, eu passaria dois meses com Adalgiza em lua de 
mel. Não há nada. Ô vergonha! Três andares! Pedro II. 
Está vendo. Pedro Simon, quando você vai ao delta? 
Tatus. Fui Prefeito de Tatus. Em Parnaíba, havia esse 

povoado. Fui eu que imaginei, porque, quando se vai 
ao delta, é mais próximo das ilhas. Fiz uma estrada 
de calçamento quando eu era prefeito de Parnaíba. 
Quando Governador do Estado, eu vendi um barco 
de turismo, que encalhava, porque é raso, para fazer 
o asfalto e um postinho.

Parece Miami. Alguém já foi a Miami? Tem até 
helicóptero aqui. Eu nunca vi se mentir tanto!

Pedro Simon, aqueles seus discursos... É Ficha 
Limpa? Isso aqui é cara de pau. Olha aqui, publicado. 
E o cara lá do Sul recebe um livro destes. Você en-
tendeu a jogada? Lá no Sul... É comprido, o Piauí sai 
de onde eu nasci, do mar, e vai lá para a Bahia, mil e 
quinhentos metros, mil e quatrocentos.... Está vendo? 
Tem até helicóptero. Parece Miami. Tem nada! Tudo é 
mentira!

E agora é que é. Olha, deu uma briga tão feia 
de Heráclito e Suplicy... Ele é tão mentiroso que aqui 
ninguém o defende. Tem um Senador do PTB que é 
coligado com ele. Tem dez deputados federais ali. Ne-
nhum defende. Quem está falando? Eu estou citando 
aqui o Marcelo, do PMDB, Presidente.

Você já foi a Paris? Já, Pedro Simon? Esse aero-
porto aqui é mais bonito do que o Charles de Gaulle. 
Dizem que é na Serra da Capivara. Mentira. Foi uma 
briga feia. Ele mandou isto aqui, e o nosso puro Pedro 
Simon foi ler uma carta, o Heráclito não se controlou, 
e a briga foi feia. Não posso nem reportar. O Heráclito 
perdeu o controle, porque ficou indignado. Lá nesse 
aeroporto, eu fui outro dia. Já tinha aeroporto, a Serra 
da Capivara, quando eu era Governador. Iniciaram-se 
os 500 anos de Brasil lá. Fernando Henrique Cardoso 
pousou. Mas isto aqui, olhe aqui: este aqui é o mesmo 
que o Charles de Gaulle da França. Tudo é mentira. 

E o Heráclito não se controlou diante das palavras 
do Suplicy, que, ingenuamente, foi defender. Disse que 
tinha uma linha mentirosa de Petrolina, São Raimundo 
Nonato, que é o lugar do aeroporto, e Teresina. Não 
tem nem um avião.

A minha cidade, Cristino Castro, não tem nada. 
A minha cidade... Ele disse que inaugurou um aero-
porto internacional. Pedro Simon, eu estava lá, esse 
aeroporto que ele disse que fez. Em 1971, eu estava 
lá, eu já era médico em Parnaíba, cidade de Parna-
íba. Na ditadura, os militares fizeram um aeroporto 
igual; parece um caixão. Saíram aí e fizeram centenas 
no Brasil. Jogaram em Parnaíba e Teresina. Adelmir 
Santana, é o mesmo; é a mesma planta. A pista era 
de 2.100 metros; ele fez 400 metros. Pintou e disse 
“internacional”. Mas não tem... 

Outro dia, fez um verso o poeta Alcenor Candeira 
Filho, é até Secretário de Educação. Esses poetas da 
Academia de Letras são idealistas. Eu vou aprender a 
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poesia dele. Mas ele disse que o aeroporto lá só serve 
para andorinha e urubu, não tem nem avião. É o inter-
nacional e a pouca ação.

Então, é isso o que nós... Mas nós agradecemos 
a Deus, porque está escrito: “Depois da tempestade, 
vem a bonança”. E ele saiu aí nessa onda de dinheiro 
do Partido dos Trabalhadores, tentando vir para cá. 
Mas aqui não é lugar para mentiroso, não, pelo que 
eu tenho aprendido. E o Pedro Simon ainda tem qua-
tro anos; não é nem bom vir, que aqui não é lugar... O 
Pedro Simon simboliza que esta vai ser uma Casa que 
busca a verdade. Ele, que é cristão – “sou o caminho, 
a verdade e a vida”.

Então, nós lançamos aqui, e o povo do Piauí que 
apoiou o novo Governador. É um rapaz bom, cirurgião. 
Mas ele está aperreado. Então, que todos nós o aju-
demos nessa transição. E o Piauí Deus coloca nessas 
tribulações, mas é aquilo: “Depois da tempestade, vem 
a bonança”. 

E o povo do Piauí, graças aos seus prefeitos... São 
224 cidades. Deus me permitiu criar 78 novas cidades, 
inclusive essa do Tatus, grande, que está aqui, eu era 
prefeito. Então, esses prefeitos valorosos estiveram aqui. 
Estiveram todos eles, lutando e reivindicando. Graças 
a esses prefeitos, conseguimos vencer o terremoto 
que passou lá, que foi o Governo do PT.

E agradeço aqui, porque eu estava presidindo, ou 
secretariando, ou discursando no momento em que o 
Senado aprovava a Lei da Ficha Limpa, com o resgate 
dos aposentados.

Então, eu queria apenas citar os nomes dos pre-
feitos, que, por essas obrigações, não podemos, va-
mos dizer, conviver com eles por mais tempo. Vieram 
uns 40 prefeitos, foram homenageados. O Heráclito 
deu até um jantar ali, mas eu não pude comparecer 
porque estava aqui, ou presidindo, ou secretariando o 
Senado naquele dia histórico.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 

DF) – Parabéns a V. Exª, Senador Mão Santa.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, do 

PMDB do Rio Grande do Sul.

O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra, nesta 80ª sessão 
não deliberativa de sexta-feira, 21 de maio, o Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, nós vivemos um momento histórico no Con-
gresso brasileiros nesses últimos dias.

Primeiro, na Câmara, parecia praticamente im-
possível que o Projeto Ficha Limpa fosse aprovado 
na Câmara dos Deputados. Nós aprovamos tantas 
matérias semelhantes aqui no Senado e nenhuma 
conseguiu sair das gavetas das Câmara, inclusive um 
projeto igual a esse.

De repente, surpreendentemente, quando tudo 
parecia negativo, o tempo vinha passando, passando, 
nenhuma iniciativa era tomada na Câmara. A Câmara 
se reúne e decide. Mérito ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, que, em reunião com os líderes do 
movimento da Ficha Limpa, disse que assumiu o com-
promisso de se reunir com os líderes e encontrar uma 
fórmula de colocar em votação. E o Presidente Michel 
Temer conseguiu isso, com o apoio dos líderes de to-
dos os partidos. E chegaram a um denominador.

Desde que a Câmara chegou àquele denomina-
dor, nós, aqui do Senado, fomos muito claros. Não é 
o ideal. Não vamos aqui querer tapar o sol com a pe-
neira, dizer que o assunto está resolvido, que foi uma 
maravilha e não se tem mais o que fazer. Tem muito 
que fazer! Mas rompemos aquela barreira de não me-
xer nessa questão. Qual a questão? De o Brasil ser o 
País da impunidade.

A partir da votação deste projeto, não terminamos 
uma tese, não concluímos um resultado. O Brasil não 
é mais o País da impunidade. Não!

Mas nós iniciamos uma caminhada, e tivemos 
a coragem de enfrentar essa questão. E, a partir de 
agora, marchamos para transformar o Brasil no País 
onde a democracia realmente exista no sentido de que 
gente séria fica na política e vigarista vai para a cadeia 
ou, então, caia fora.

O Senado, desde o início,... Eu acho que fui um 
dos primeiros desta tribuna que disse, com todas as 
letras: nós vamos aprovar o projeto como veio da Câ-
mara. Isso não quer dizer que somos favoráveis ao 
projeto como veio da Câmara. Isso não quer dizer 
que nós consideramos o projeto que veio da Câmara 
pronto, perfeito e acabado. Não! Ele está muito longe, 
por exemplo, do que eu gostaria. Se dependesse de 
mim, eu faria uma série de emendas a este projeto a 
ser votado.

Mas o que aconteceria? Primeiro uma longa dis-
cussão nesta Casa. Segundo, mandaríamos de volta 
para Câmara; terceiro, não tínhamos ideia do que ia 
acontecer na Câmara. O que nós tínhamos certeza é 
que não valeria mais para esta eleição. O assunto es-
taria superado. Ano que vem teríamos que começar 
tudo de novo.
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Então houve um pensamento que foi crescendo. 
Falei primeiro com o Senador Renan, Líder do meu 
Partido. E ele concordou: “Vamos votar sem emenda”. 
O Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, também foi 
muito claro: “Vamos votar sem emenda”. O Líder do 
PT, Senador Mercadante, falou a mesma coisa: “Vamos 
votar sem emenda”. Então, esta tese foi aceita: vamos 
votar sem emenda para que ele vá, imediatamente, à 
sanção do Presidente.

Havia outro problema muito sério. Não dá para 
votar. Não dá para votar porque precisa ser votado até 
o dia 10, e a Casa está parada, pois duas medidas pro-
visórias estão trancando a pauta e só podemos votar 
essa matéria depois dessas medidas provisórias. Pas-
sadas as medidas provisórias, tem as leis do chamado 
pré-sal, da Petrobras, que são quatro, com urgência 
urgentíssima e que também têm de ser votadas antes 
dessa matéria. Não dá.

Falamos com o Presidente Sarney e ele foi muito 
claro: “Vou reunir os líderes”.

Querendo, dá. Sabemos disso, Presidente Mão 
Santa. Esta Casa, querendo, faz o que quer. Esse 
negócio de Regimento... Há muito tempo, não leio o 
Regimento, não dou bola para o Regimento, porque 
sei que lá no Regimento tem um artigo para qualquer 
coisa: quer aprovar, art. 26; quer rejeitar, art. 28; quer 
arquivar, art. 29; quer protelar, art. 30 ou sei lá qual.

Mas o Presidente Sarney disse: “Vamos votar”. 
Mas ele teve que ir aos Estados Unidos numa via-
gem à qual ele não poderia faltar. O Vice-Presidente 
assumiu e tomou a mesma posição: “Vamos votar”. 
E votamos. Na quarta-feira, o assunto não estava na 
pauta, pedimos inversão e votamos em primeiro lugar 
o Ficha Limpa.

O Senador Demóstenes, Presidente da CCJ, se 
autointitulou Relator, deu para ele, para evitar qualquer 
problema, qualquer dificuldade, e deu o parecer. E pa-
recia se agitar a Comissão, e a Comissão não acabava, 
e era debate. Eu até levantei uma questão de ordem, na 
oportunidade, dizendo: “Olha, Sr. Presidente, eu estou 
achando que essas discussões sobre o conteúdo do 
texto são desnecessárias neste momento. Nós todos 
sabemos que o texto não é o que nós queremos. Se 
nós vamos entrar nesse debate para saber as coisas 
que estão erradas, nós não saímos disso. Vamos vo-
tar como está.” E mais de trinta Senadores, inclusive, 
abriram mão do debate, dizendo que votavam como 
estava, apesar de serem contrários em muita coisa. E 
foi aprovado, e veio para esta Casa. Pedimos urgên-
cia urgentíssima. Vejam a rapidez. O projeto entrou, 
na quarta-feira, na Comissão, saiu duas horas depois, 
aprovado, e veio para este plenário na quarta-feira à 
tarde. E foi aprovado. Momento muito importante.

Este projeto não caiu do céu. Não fomos nós, 
Senadores e Deputados, que, de repente, viramos 
homens puros, defensores do interesse da sociedade. 
Foi a sociedade. Este projeto não era um projeto que 
nem os do Pedro Simon, que, aprovados no Senado, 
iam lá para a Câmara. E quem é o Pedro Simon para 
a Câmara dar importância? Ficam na gaveta. Mas este 
era assinado por 1 milhão e 500 mil pessoas; tinha a 
CNBB, a OAB, a Associação dos Magistrados do Bra-
sil, 40 entidades que compõem o núcleo das entidades 
favoráveis à ética e à moral e contra a corrupção no 
sistema político brasileiro.

E isso pesou. E a passeata que fizeram aqui, 
lavando as escadas e as passagens da Câmara e do 
Senado, pesou. E a caminhada que eles fizeram em 
direção ao Congresso, pesou. E a caminhada no Rio 
de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, em vá-
rios Estados a gurizada na rua protestando e exigin-
do, pesou.

Aliás, eu sempre dizia isto: não esperem mudan-
ças profundas na legislação brasileira de dentro para 
fora, daqui do Congresso para fora, do Supremo para 
fora ou do Presidente da República para fora. Tem que 
ser de fora para dentro. A sociedade tem que ir para a 
rua, tem que debater, tem que discutir, tem que impor 
a sua vontade, tem que olhar para a nossa cara, es-
culhambar conosco, exigir, cobrar, para nos obrigar a 
entender o que nós temos que fazer.

E foi o que aconteceu. A sociedade foi para a rua, 
se movimentou, cobrou. Vai acontecer, fruto da socie-
dade, uma movimentação que, no dia da eleição, na 
véspera, a Internet vai ter o nome de todos os candi-
datos. Pedro Simon é candidato, lá no Rio Grande do 
Sul, o cidadão, se votar no Pedro Simon, aperta na 
Internet. Quem é o Pedro Simon? E vai estar a ficha 
lá. Então é uma coisa que vai ser orientada nesta elei-
ção. Todo cidadão que vai votar, antes de votar, aperta 
na Internet e vai ver o nome da pessoa em quem ele 
quer votar. E lá vai estar escrito quem ele é. Se ele 
está sendo processado, se ele foi condenado, se ele 
fez isso, se ele fez aquilo, quem ele é. Isto é importan-
te. E isto aconteceu.

Agora, surgiu um debate. Uma emenda de re-
dação, que foi aceita pelo Relator Demóstenes, está 
dando margem a uma série de debates em torno desta 
matéria. E alguns órgãos de imprensa estão levando 
para aquele sentido: “É, foi muito bom, foi muito baca-
na, foram muito bem-intencionados, mas uma emenda 
de redação do Senado mudou”.

Ficamos muito preocupados com isso e ontem 
houve uma reunião, na CNBB, com as 40 entidades 
que compõem – aqui está a fotografia – o Núcleo de 
Combate à Corrupção. Lá estava eu, mas, de um modo 
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muito especial, lá estava o Demóstenes, o Relator. Foi 
feito um amplo debate sobre esta matéria. E essas 40 
entidades lançaram uma nota oficial. Sobre essa nota 
oficial, eu gostaria que a imprensa publicasse. Eu a leio 
aqui para que conste nos Anais do Senado Federal.

Com uma nota oficial, o Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral esclareceu, nesta quinta-feira, 
a emenda de redação que houve no Projeto Ficha 
Limpa.

Foi feita tão somente uma “emenda de 
redação” – que não altera o texto – para unifor-
mizar os tempos verbais utilizados nos vários 
dispositivos do projeto.

Para o Relator do Projeto, Senador De-
móstenes Torres (DEM – GO), as mudanças 
foram “apenas para harmonizar e padronizar a 
redação do texto”. A modificação trata de alte-
rações verbais do passado para o futuro, nas 
expressões “tenham sido” para “forem sido”, 
em cinco alíneas do Projeto. Com as mudan-
ças, todas as alíneas tiveram reformulações 
no tempo verbal, garantindo assim, segundo 
o Senador, que “todos os processos que se 
encontrem em andamento poderão ser julga-
dos pelos tribunais superiores” e “quem já se 
encontra condenado sem processo em anda-
mento, também é inelegível”, declarou.

O jurista Marcelo Lavenère [representan-
te da OAB] explicou que a nova lei se aplicará 
exclusivamente aos condenados por um órgão 
colegiado. No entanto, quem cumpriu uma 
pena, automaticamente está fora do enquadra-
mento do Ficha Limpa, porque seu processo 
já foi julgado. ‘Os processos em julgamento, 
previstos na lei, seguem normalmente, con-
forme o artigo 3º’. De acordo com a lei, dis-
se ele, ‘aqueles que foram interpostos antes 
continuarão depois e os processos seguirão 
normalmente. A lei não apanha a coisa julga-
da, os demais casos serão apanhados tran-
quilamente’, garantiu.

E segue a nota que eu peço a transcrição, Sr. 
Presidente. Faço questão de pedir a transcrição dela, 
porque acho muito importante.

Nota oficial do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral – MCCE.

O MCCE, diante dos comentários reper-
cutidos pela mídia sobre o alcance da “emenda 
de redação”, aprovada no Senado, na votação 
do Projeto Ficha Limpa, vem esclarecer que:

1 – O Projeto Ficha Limpa foi aprovado 
unanimemente, sem nenhuma “emenda de 

texto”, no Senado, exatamente como recebido 
da Câmara Federal.

2 – Foi feita, tão somente, uma “emenda 
de redação” – que não altera o texto – para 
uniformizar os tempos verbais utilizados nos 
vários dispositivos do Projeto.

3 – Como simples “emenda de redação”, 
não gera a necessidade legal de retorno do 
Projeto à Câmara Federal, uma vez que dela 
não decorre nenhuma modificação na natureza 
ou no alcance do Projeto.

4 – Não têm, pois, nenhum fundamento 
os comentários repercutidos na mídia de que 
a referida “emenda de redação” poderia ter 
alterado o sentido do Projeto, impedindo a 
sua aplicação às condenações anteriores à 
aprovação do Ficha Limpa.

5 – O MCCE, com a responsabilidade 
da autoria do Projeto e de quem acompanhou 
todo o trâmite do texto no Congresso Nacional, 
espera que o assunto passe a ser matéria de-
finitivamente esclarecida e possa receber, sem 
demora, sanção presidencial, para que passe 
a vigorar nas próximas eleições de outubro, 
aplicando-se a todos quantos tenham cometido 
os desvios de conduta ali previstos.

Esta é a nota, que eu considero clara, que foi 
resultado da reunião feita pelas 40 entidades do Mo-
vimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que foi 
feita na CNBB, foi debatida e foi lida, numa comunica-
ção e numa reunião com toda a imprensa brasileira. 
Penso que isso esclarece, Sr. Presidente, essa nossa 
matéria.

Eu acho que o Senhor Presidente poderia refe-
rendar o mais breve possível. São várias interpreta-
ções. Uma delas é a de que deve ser sancionada até 
o dia 5, outra defende que deve ser até o dia 10, uma 
outra, de que deve ser sancionado até o dia 12, quan-
do começam as convenções. O apelo que eu faço ao 
Presidente Lula é para que assine até o dia 5, para 
que esta matéria seja lei definitiva.

Eu entendo o debate da imprensa. Eu entendo 
até algum pessimismo por parte da imprensa. Mas eu 
acho que vale a pena um pouco de otimismo. Não va-
mos ficar na tese “se o Líder do Governo mudou, se 
era contra e ficou a favor, se houve unanimidade de 
todos os partidos, é porque tinha alguma coisa escon-
dida”. Eu acho que não tem. Não, não, não, eu acho 
que não tem. Eu acho que o que valeu foi a vontade 
popular, foi o povo na rua. Esse foi o grande desafio. É 
por isso que acho que esse foi um grande momento, 
um momento em que começamos a definir o fim da 
impunidade no Brasil.

31ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22742 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

É claro, disse bem o Presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, que quem devia estar começando a 
pensar no que é ficha limpa são as convenções que 
vão ser realizadas. As convenções dos partidos deve-
riam olhar a ficha do candidato para ver quem ele é. 
Às vezes, acontece o contrário. A gente bota o candi-
dato porque ele é rico, porque ele tem dinheiro, não 
importando muito a origem.

Tenho um projeto aqui, que, infelizmente, não 
consigo transformar em lei, que permite que, nas con-
venções dos partidos, qualquer convencional pos-
sa interpor recurso contra qualquer candidato se ele 
apresentar prova concreta de que tem alguma coisa 
contra o candidato. E aí, antes de ser aprovado na 
convenção, ele vai ter que responder, e vai ter que 
ser feito um levantamento sobre a sua vida pregres-
sa, para ver se ele pode ou não entrar na nominata. 
Mas é importante.

E o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi 
muito feliz ao mostrar sua alegria em ver aprovado o 
Projeto Ficha Limpa.

Mas alerto que os partidos entendam que tudo 
começa na convenção, em que o partido é o primei-
ro que deve se preocupar com a ficha limpa de seus 
candidatos.

O segundo passo é na eleição. Volto a repetir: 
nesta eleição, ao contrário de todas as outras, vai estar 
na Internet a ficha de todos os candidatos, de todos os 
candidatos. Então, qualquer eleitor... Você, meu irmão, 
que está me assistindo: vai votar? Antes de votar, na sua 
casa, aperte a Internet. Quer votar em Pedro Simon? 
Quem é Pedro Simon? Quer votar em João da Silva? 
Aperte. Quem é João da Silva? Então, vai aparecer a 
biografia. Vai aparecer, na Justiça Eleitoral, a história 
do cidadão. E pode-se selecionar, conhecendo. Pode-
ser votar, conhecendo quem é.

Tem razão o Presidente do Supremo: primeira-
mente, o partido seleciona o candidato, no que não 
confio muito. Mas confio no segundo passo: o eleitor, 
antes de votar, aperta na Internet e vê o nome daquele 
em quem deseja votar. Ele vê quem é. “Não, porque 
o vizinho me deu...” “Vote neste aqui...” “Não, porque 
gostei do beltrano...” “Vote aqui...” Não. Vá ver quem é 
o cidadão. Estamos num grande caminho.

Venho à tribuna, e os que me conhecem estão 
estranhando, e dizem: “De novo, Simon? Tu só estás 
abordando praticamente só esse tema nos últimos 
dias.” Há 40 anos, dedico-me a esta tese. Lá atrás, o 
primeiro projeto que apresentei no Senado, era um 
projeto que determinava que Senador e Deputado 
Federal, para serem processados no Supremo, não 
precisavam mais de licença da Câmara ou do Senado. 
É que até então era assim.

Um Senador matou outro, um Deputado fez um 
bolo de bandalheira, o Presidente do Supremo manda-
va um ofício para a Casa: “Peço licença para processar 
o Deputado ou o Senador”. E a Casa tinha que votar. 
E o que acontecia? A Casa deixava na gaveta. Não 
botava em votação porque não queria dar a licença; e 
tinha vergonha de botar em votação e rejeitar, porque 
a opinião pública ia ficar contra. “Mas como rejeitou um 
pedido de licença para processar o fulano, que matou 
o beltrano? Ou para processar o fulano, que está sen-
do processado como ladrão? Como que não deixam 
processar?” Então não votavam, porque não queriam 
votar a favor e tinham vergonha de votar contra.

Nós aprovamos um projeto. Vejam a importân-
cia: terminou essa história. Para processar Deputado 
e Senador, nós não temos nada que ver com isso. O 
Procurador-Geral da República entra no Supremo, e 
o Supremo processa. Não dá mais para dizer que é 
culpa do Senado e da Câmara se um Deputado ou 
Senador não está sendo processado. Mas desde que 
esse projeto foi aprovado, e faz tempo, fica na gaveta 
dos órgãos da Justiça, e ninguém tem sido condenado. 
Para não dizer ninguém, agora, semana passada, de-
pois que eu disse que ninguém tinha sido condenado, 
foi condenado o primeiro. O primeiro! Um Deputado 
que, quando foi Vereador, pegou um dinheiro da pre-
feitura que tinha sido destinado para ser aplicado em 
tal lugar, e não aplicou lá, aplicou aqui. Cá entre nós, 
diante dos escândalos, das bandalheiras que têm por 
aí, é uma coisinha até deste tamanho.

Por isso, Sr. Presidente, tomara que estejamos 
a iniciar um novo momento.

Eu tenho dito e repito aqui: o momento é favo-
rável. Deus tem sido generoso conosco. Acho que os 
partidos políticos escolheram como candidato o que 
tinha de melhor nos seus partidos.

Ninguém, na Oposição, no PSDB, é melhor do 
que o Serra. Desde a sua mocidade, ajudando o seu 
pai a carregar caixas de frutas lá no mercado de São 
Paulo, foi Presidente da União Nacional dos Estudan-
tes; estava lá ele, no comício do dia 13 de março de 
1964, defendendo a democracia. O Presidente da UNE 
foi obrigado a sair para não ser preso e morto. Exilado 
no Chile, se formou, estudou e está aí, Prefeito, Minis-
tro, um homem digno, um homem sério. Eu acho ele 
dez vezes melhor do que o ex-Presidente Fernando 
Henrique!

Não tenho nenhuma dúvida no PT. Eu divido o 
Governo do PT antes e depois da Ministra Dilma, na 
Casa Civil. Quando estava o “Seu Zé Dirceu” na Casa 
Civil, foi aquilo: o mensalão. O Lula estava às véspe-
ras de um impeachment. Ela assumiu, e mudou. Pode 
haver vários casos de coisas erradas no Governo, e 
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tem; nenhum na Casa Civil. Nenhum passava pelo 
comando, como era no caso do anterior, quando tudo 
passava pela Casa Civil.

Mulher de luta. Filhinha de família de posses, 
de bens, entrou na clandestinidade na luta pela de-
mocracia, pela liberdade, retornando lá na Prefeitura 
de Porto Alegre, como Secretária da Fazenda, como 
Secretária de Minas e Energia, no Governo do Estado. 
Teve uma capacidade tão grande que, na organização 
do Governo, a equipe de Governo, ela se influenciou 
de tal maneira que o Lula a escolheu, surpreenden-
do a todos, para Ministra das Minas e Energia. É um 
grande nome.

Cá entre nós, aí já é mais difícil, porque o nome 
é grande demais. Quer dizer, entre a pureza da Mari-
na e nós, há uma diferença muito grande. Mas, para 
aqueles que confiam na história, para aqueles que 
conseguem sonhar, para aqueles que podem ser até 
meio Dom Quixote, mas confiam no amanhã, não há 
criatura mais competente, mais pura, mais excepcio-
nalmente digna de respeito que a companheira Se-
nadora Marina.

Então, reparem o que eu acho.
Estou gostando quando o Serra diz que o proble-

ma não é atacar o Lula, porque o Lula não é candidato. 
O problema é não dizer que as coisas não foram feitas 
e muitas coisas são boas. O problema é dizer que se 
pode fazer mais.

Eu gosto da Dilma quando ela diz que ela reco-
nhece no Serra um homem competente, um homem 
capaz e quer apenas discutir o que foi feito no Gover-
no anterior e no Governo Lula e o que pode ser feito 
daqui por diante.

E a Marina, então, nem se discute, quando ela 
acha que devemos deixar os males, as coisas erradas, 
os ódios, os rancores de lado e pensarmos no Brasil.

Então, acho que o Ficha Limpa, a seleção por 
melhores candidaturas, os candidatos que já estão, 
colocam o Brasil num lugar muito importante.

Estou falando sobre esta matéria pelo debate da 
imprensa hoje, mas eu iria falar, hoje, ilustre Senador 
Lobão, e deixo para segunda-feira, sobre o Irã. Eu que-
ria falar sobre o acordo Brasil-Turquia. Eu queria falar 
sobre um assunto que acho da maior importância. Eu 
acho que temos que aprofundar esse debate. E preten-
do fazer isso, mas fica para a próxima semana.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, do in-
ciso I e §2º do Regimento Interno.)

Nota oficial do Movimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral – MCCE

Sex, 21-5-2010 Site do MCCE
O MCCE, diante dos comentários repercutidos 

pela mídia sobre o alcance da “emenda de redação” 
aprovada no Senado, na votação do Projeto Ficha 
Limpa, vem esclarecer que:

1 – O projeto Ficha Limpa foi aprovado unanime-
mente, sem nenhuma “emenda de texto”, no Senado, 
exatamente como recebido da Câmara Federal.

2 – Foi feita, tão somente, uma “emenda de re-
dação” – que não altera o texto – para uniformizar os 
tempos verbais utilizados nos vários dispositivos do 
projeto.

3 – Como simples “emenda de redação”, não gera 
a necessidade legal de retorno do projeto à Câmara 
Federal, uma vez que dela não decorre nenhuma mo-
dificação na natureza ou no alcance do projeto.

4 – Não tem, pois, nenhum fundamento os co-
mentários  repercutidos na mídia, de que a referida 
“emenda de redação” poderia ter alterado o sentido 
do projeto impedindo a sua aplicação às condenações 
anteriores à aprovação do Ficha Limpa.

5 – O MCCE com a responsabilidade da autoria 
do projeto e de quem acompanhou todo o trâmite do 
texto no Congresso Nacional, espera que o assunto 
passe a ser matéria definitivamente esclarecida, e 
possa receber, sem demora, sanção presidencial para 
que passe a vigorar nas próximas eleições de outu-
bro, aplicando-se a todos quantos tenham cometido 
os desvios de conduta ali previstos.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir 
Santana, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – A solicitação de V. Exª para inclusão nos Anais 
da Casa será atendida na forma do Regimento.

Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 

DF) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, as seguintes matérias:
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22744 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22745 35ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22746 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22747 37ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22748 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22749 39ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22750 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22751 41ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22752 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22753 43ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22754 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22755 45ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22756 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22757 47ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22758 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22759 49ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22760 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22761 51ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22762 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22763 53ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22764 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22765 55ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22766 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22767 57ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22768 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22769 59ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22770 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22771 61ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22772 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22773 63ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22774 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22775 65ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22776 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22777 67ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22778 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22779 69ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22780 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22781 71ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22782 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso III do art 91 do Regimento Interno, 
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, os Projetos que acabam de ser 
lidos serão apreciados terminativamente pela Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, 
“c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

É lida a seguinte:
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Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22783 73ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22784 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22785 75ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22786 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

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

proposta de emenda à Constituição que acaba de ser 

lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 

e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22787 77ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22788 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22789 79ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22790 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22791 81ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22792 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22793 83ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22794 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22795 85ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22796 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22797 87ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22798 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22799 89ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22800 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22801 91ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22802 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22803 93ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22804 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22805 95ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22806 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22807 97ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22808 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22809 99ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22810 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22811 101ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22812 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22813 103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22814 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22815 105ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22816 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22817 107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22818 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22819 109ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22820 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22821 111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22822 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22823 113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22824 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22825 115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22826 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22827 117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22828 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22829 119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22830 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22831 121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22832 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22833 123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22834 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22835 125ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22836 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22837 127ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22838 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22839 129ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22840 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22841 131ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22842 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22843 133ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22844 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22845 135ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22846 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22847 137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22848 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22849 139ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22850 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22851 141ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22852 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22853 143ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22854 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22855 145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22856 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22857 147ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22858 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22859 149ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22860 Sábado 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010
MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 22 22861 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu os Ofícios nºs 67 e 68, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 255, de 2007 (tramitando em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 263, de 2007, 
e 55, de 2009); e do Projeto de Lei do Senado nº 338, 
de 2007 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 219, de 2007).

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº 67/2010-PRES/CAS

Brasília, 12 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, com-

binado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa, 
comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno 
suplementar, adotou definitivamente 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 liberação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, para os aposentados que voltam a traba-
lhar”, de autoria do Senador Neuto de Conto.

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

OF. Nº 68/2010-PRESC/CAS

Brasília, 12 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 
em turno suplementar, adotou definitivamente o Substi-
tutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 338. de 2007, que 
“Acrescenta Capítulo à Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde. A organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”, de autoria do Senador Flávio Arns.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
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 (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso 
à Mesa, que será publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.

O SR GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, é conhecido de todos nós o famoso “Custo 
Brasil”, a série de motivos que encarecem o que produ-
zimos aqui, prejudicando a competitividade da indústria. 
Fala-se muito nele, mas o fato é que ninguém até agora 
tinha desenvolvido uma metodologia para quantificá-lo, 
determinar em que medida ele faz com que o nosso custo 
de produção seja maior que em outros países.

Pois ele acaba de ser medido, finalmente, pela 
Abimaq, Associação Brasileira da Indústria de Máqui-
nas e Equipamentos. Não se trata de uma avaliação 
exata, pois incluiu só 8 itens, enquanto o Custo Brasil 
tem pelo menos outros 30 – só que transformar estes 
em números é tarefa praticamente impossível.

O resultado é uma comparação entre Brasil, Ale-
manha e Estados Unidos. Estes 2 últimos são países 
em que os custos de produção não podem ser con-
siderados baixos – pelo contrário, são bastante altos. 
Mas nem essa escolha nos salva da constatação de 
que o Custo Brasil não só existe de fato, como é um 
problema de dimensões consideráveis.

Para se ter uma idéia, o mesmo produto, fabricado 
em nosso país, é 36,27 por cento mais caro que o produ-
zido na Alemanha e nos Estados Unidos. Quer dizer, se 
uma fábrica fosse transferida de uma cidade americana 
para, por exemplo, São Paulo, o preço de sua mercadoria 
passaria a ter um acréscimo de 36,27 por cento.

O estudo da Abimaq mediu o impacto de fato-
res como o efeito dos juros sobre o capital de giro, os 
preços dos insumos básicos, os impostos que não são 
recuperáveis na cadeia produtiva, os encargos sociais 
e trabalhistas, logística, burocracia, custos de regula-
mentação, de investimento e de energia.

Não faria nem sentido comparar nossa desvanta-
gem em relação à China, já que as estimativas apontam 
para um encarecimento de 100 por cento. O resultado 
é que estamos perdendo espaço no mercado mundial 
de máquinas e equipamentos.

O maior perigo reside no início de um processo de 
desindustrialização. Já fomos o quinto maior produtor 
mundial de máquinas, e hoje caímos para a décima-
quinta posição. A participação da indústria brasileira no 
PIB, o Produto Interno Bruto, vem decrescendo desde 
a década de 1980. Naquela época, o setor era respon-
sável pela geração de 45 por cento das riquezas do 
País. Hoje, contribui com 28 por cento.

É cada vez maior o número de indústrias que 
abandonaram a produção e optaram por importar e 
vender aqui produtos vindos da Ásia, colocando ne-
les a sua marca. Um fabricante de tornos, fresadoras 
e furadeiras de São Paulo, que deixou de fabricar a 
maioria de seus equipamentos e importa máquinas da 
China e de Taiwan, demonstra como o custo de uma 
máquina chinesa não é nem mesmo suficiente para 
pagar a matéria-prima no Brasil. Ele compra a máqui-
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na por 2 reais e 50 centavos a 3 reais o quilo. Aqui, o 
quilo de ferro fundido custa quase 3 dólares.

Não há dúvida de que o investimento no Brasil 
vem crescendo. O problema é que 90 por cento dele 
concentra-se em áreas ligadas a commodities, ou 
seja, matérias-primas, agrícolas e minerais. O Custo 
Brasil incentiva essa concentração de investimentos. 
Um exemplo é a produção de celulose, em que somos 
competitivos. Mas perdemos a competitividade na hora 
de transformar a celulose em papel.

Quando se fala em Custo Brasil, é impossível 
ignorar o peso das deficiências logísticas como um 
de seus componentes. Embora não seja tão grande 
quanto o dos insumos básicos, em que a diferença em 
relação a Alemanha e Estados Unidos chega a 18,57 
por cento, é fato que a falta de investimentos em nossa 
infra-estrutura de transporte contribui de maneira sig-
nificativa para aumentar o preço das mercadorias. 

Basta citar o custo operacional do transporte de 
cargas em rodovias em mau estado de conservação. 
Segundo a Associação Nacional do Transporte de Car-
gas e Logística, ele pode até dobrar o valor final de um 
frete. As causas vão do maior consumo de combustível 
ao desgaste dos pneus e à exigência de manutenção 
mais freqüente. Além disso, rodovias deterioradas con-
tribuem para degradar o ambiente, já que os caminhões, 
ao gastarem mais combustível devido às inevitáveis va-
riações de velocidade, emitem mais poluentes.

Nas últimas semanas, importantes vias de trans-
porte em várias regiões do País sofreram com a ação 
das chuvas. Na Rodovia Fernão Dias, que liga São 
Paulo a Minas Gerais, a terra deslizou, deslocando 
os pilares de um viaduto e fazendo o asfalto ceder. 
Durante meses, os caminhões que trafegam por ela 
terão que passar por um desvio que aumenta em 72 

quilômetros o trajeto entre a capital paulista e Belo 
Horizonte. Na Via Dutra, principal ligação entre São 
Paulo e Rio, a queda de uma barreira interditou uma 
das pistas e o acostamento.

Não adianta culpar somente a natureza pelos 
problemas nas rodovias. Inspeções freqüentes per-
mitem detectar problemas como os que ocorreram e 
antecipar-se às conseqüências com medidas preven-
tivas, tanto em rodovias mantidas por concessionárias 
que cobram pedágio quanto em estradas sob respon-
sabilidade do poder público.

Cito o caso de nossas estradas como um exemplo 
de que é possível reduzir o Custo Brasil, desde que 
adotemos um novo enfoque para a eliminação de suas 
causas. Só com investimentos em infra-estrutura, estí-
mulos à modernização e à criação de áreas dedicadas 
a pesquisa e desenvolvimento em nossas empresas, 
além de uma política de crédito consistente, entre ou-
tras providências, conseguiremos reverter a ameaça da 
desindustrialização. Ela é concreta, como prova a pes-
quisa da Abimaq. Caso se amplie, estaremos jogando 
na lata de lixo nossas oportunidades de crescimento 
econômico sustentável, de incentivo à qualificação de 
mão-de-obra e de geração de empregos. Estaremos 
abrindo mão da construção de um futuro sólido.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Não havendo mais nenhum orador inscrito, de-
claro encerrada a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 30 
minutos.) 
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PARECER Nº 492, DE 2010

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 923, de 
2009 (nº 1.768/2009, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Sistema Maior de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Crato, 
Estado do Ceará.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 923, de 2009 (nº 1.768, de 2009, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Sistema Maior  de Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Crato, Estado do Ceará. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comuni-
cações, ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável. 
O que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, permis-
são e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens. Por se tratar de distribuição em 
caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também 
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-

ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, 
XII e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material.

É atendimento pacífico que a desatualização das 
certidões constantes do processado – que demonstram 
situação regular da entidade junto ao INSS, FGTS, 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como 
aquelas relativas à condição de pessoa física de seus 
dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do presente 
ato de outorga, uma vez constatado que a vencedora 
do certame licitatório apresentou tempestivamente ao 
poder concedente toda a documentação exigida pela 
legislação regulamentar, tendo sido tais provas consi-
deradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 923, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Sistema 
Maior de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cra-
to, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2010. – Senador 
Flexa Ribeiro – Senador Cícero Lucena.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 923/2009.

Sala das Comissões, – Senador Flexa Ribeiro, 
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática.
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OF. nº 652/10/SGM-P

Brasília, 4 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: substitui autógrafos

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro formal no texto dos autógrafos referentes ao Pro-
jeto de Lei nº 1.756, de 2007, que “Altera dispositivos 
da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula 
as atividades dos representantes comerciais autôno-
mos, dispondo sobre fixação do valor das anuidades, 
taxas e emolumentos devidos pelos profissionais da 
categoria e pelas pessoas naturais e jurídicas aos Con-
selhos Regionais dos Representantes Comerciais em 
que estão registrados”, encaminhado à consideração 
dessa Casa por meio do Of. nº 1.009-2009/PS-GSE 
de 30 de setembro de 2009.

Acrescente-se a expressão”, e dos §§ 1º a 8º ao 
final do caput do art. 1º do projeto.

Encaminho autógrafos retificados para substitui-
ção. – Deputado Michel Temer,  Presidente.

Altera dispositivos da Lei nº 4.886, de 
9 de dezembro de 1965, que regula as ativi-
dades dos representantes comerciais autô-
nomos, dispondo sobre fixação do valor das 
anuidades, taxas e emolumentos devidos pe-
los profissionais da categoria e pelas pessoas 
naturais e jurídicas aos Conselhos Regionais 
dos Representantes Comerciais em que es-
tão registrados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 4.886, de 9 dezembro 

de 1965, alterada pela Lei nº 8.420, de 8 de maio de 
1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII, 
renumerando-se as atuais alíneas a a g para incisos 
I a VII, e dos §§ 1º a 8º:

“Art. 10.  ................................................
I –  .........................................................
II –  ........................................................
III –  .......................................................
IV –  .......................................................
V –  ........................................................
VI –  .......................................................
VII –  ......................................................
VIII –  fixar, mediante Resolução, os va-

lores das anuidades e emolumentos devidos 
pelos representantes comerciais, pessoas físi-
cas e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos 

Representantes Comerciais nos quais estejam 
registrados, observadas as peculiaridades re-
gionais e demais situações inerentes à capa-
cidade contributiva da categoria profissional 
nos respectivos estados e necessidades de 
cada entidade, respeitando os seguintes limi-
tes máximos:

a) anuidade para pessoas físicas até 
R$300,00 (trezentos reais);

b) taxa de registros para as pessoas fí-
sicas até R$50,00 (cinquenta reais);

c) a anuidade para as pessoas jurídicas 
deverá ser fixada de acordo com as seguintes 
classes de capital social:

1. de R$1,00 (um real) a R$10.000,00 
(dez mil reais) até R$350,00 (trezentos e cin-
quenta reais);

2. de R$10.000,01 (dez mil reais e um 
centavo) a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 
até R$420,00 (quatrocentos e vinte reais);

3. de R$50.001,00 (cinquenta mil reais e 
um centavo) a R$100.000,00 (cem mil reais) 
até R$504,00 (quinhentos e quatro reais);

4. de R$100.000,01 (cem mil reais e um 
centavo) a R$3000.000,00 (trezentos mil reais) 
até R$604,00 (seiscentos e quatro reais);

5. de R$300.000,01 (trezentos mil reais 
e um centavos) até R$920,00 (novecentos e 
vinte reais);

6. acima de R$500.000,00 (quinhentos 
mil reais) até 1.370,00 (mil trezentos e seten-
ta reais);

7. taxas e emolumentos por serviços 
prestados pelos Conselhos Regionais, rela-
tivos à emissão de documentos e outros atos 
administrativos, até o limite máximo de R$50,00 
(cinquenta reais);

d) taxa de registro para as pessoas jurí-
dicas até R$200,00 (duzentos reais).

§ 1º Os valores correspondentes aos 
limites máximos estabelecidos neste artigo 
serão corrigidos anualmente pelo índice oficial 
de preços ao consumidor.

§ 2º O pagamento da anuidade será efe-
tuado pelo representante comercial, pessoa fí-
sica ou jurídica, até o dia 31 de março de cada 
ano, com desconto de 10% (dez por cento), 
ou em até 3 (três) parcelas, sem descontos, 
vencendo-se a primeira em 30 de abril, a se-
gunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de 
dezembro de cada ano.

§ 3º Ao pagamento antecipado será con-
cedido desconto de 20% (vinte por cento) até 
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31 de janeiro e 15% até 28 de fevereiro de 
cada ano.

§ 4º As anuidades que forem pagas após 
o vencimento serão acrescidas de 2% (dois 
por cento) de multa, 1% (um por cento) de 
juros mora por mês de atraso e atualização 
monetária pelo índice oficial de preços ao 
consumidor.

§ 5º A filial ou representação de pes-
soa jurídica instalada em jurisdição de outro 
Conselho Regional que não o de sua sede 
pagará anuidade em valor que não exceda 
a 50% (cinqüenta por cento) do que for pago 
pela matriz.

§ 6º As pessoas jurídicas cujos atos cons-
titutivos ou alterações contratuais indiquem 
o exercício das atividades de representação 
comercial, agência, distribuição, intermedia-
ção de negócio para circulação de bens ou 
de serviços, e outros com a mesma finalidade 
empresarial, dever-se-ão registrar nos Conse-
lhos Regionais dos Representantes Comerciais 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data do arquivamento dos referidos atos no 
órgão competente.

§ 7º Após o prazo fixado no § 6º, será 
devido multa equivalente aos duocédimos das 
respectivas anuidades corrigidas, relativas 

ao período em atraso, limitado à importân-
cia correspondente ao valor de uma anuida-
de referente ao período em atraso limitado à 
importância correspondente ao valor de uma 
anuidade referente ao capital mínimo à época 
do registro.

§ 8º O representante comercial pessoa 
física, como responsável técnico de pessoa 
jurídica devidamente registrado no Conselho 
Regional dos Representantes Comerciais, pa-
gará anuidade em valor que corresponda a 
50% (cinqüenta por cento) da anuidade devida 
pelos demais profissionais autônomos regis-
trados no mesmo Conselho.” (NR)

Art. 2º O art. 17 da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro 
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
f) arrecadar, cobrar e executar as anuida-

des e emolumentos devidos pelos represen-
tantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, 
registrados, servindo como título executivo 
extrajudicial a certidão relativa aos seus cré-
ditos.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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ATO DA MESA Nº 1, DE 2010

Regulamenta os incisos VII e VIII do art. 
383 do Regimento Interno do Senado Federal, 
quanto à apreciação pelo Plenário e comuni-
cação do resultado sobre escolha de autori-
dades.

A Mesa do Senado Federal, nos uso de suas 
atribuição regimentais e regulamentares,

Resolve:
Art. 1º Este Ato regulamenta o disposto nos in-

cisos VII e VIII do art. 383 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sobre o procedimento de apreciação 
de escolha de autoridades (Const., art. 52, III e IV) no 
Plenário do Senado Federal e comunicação do resul-
tado ao signatário da indicação.

Art. 2º A comissão competente, após argüição do 
candidato, encaminhará ao Plenário o parecer com o 
resultado da votação, aprovando ou rejeitando a es-
colha da autoridade indicada.

Art. 3º O parecer será apreciado pelo Plenário 
em sessão pública, sendo a votação procedida por 
escrutínio secreto, na forma dos Arts. 295 e 307 do 
Regimento Interno.

Art. 4º Proclamado o resultado da votação, os 
Senadores que não votaram poderão se manifestar 
sobre sua ausência no Plenário, sendo vedado pro-
nunciarem-se sobre o resultado da votação que terá 
caráter terminativo e irrecorrível.

Art. 5º É vedada a apreciação na mesma sessão 
legislativa da indicação de autoridade rejeitada pelo 
Senado Federal.

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação

Sala de Reuniões da Mesa, 11 de maio de 
2010.

(Segue Bocópia – Assinaturas)
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Of. Pres. nº 214/2010/CMO

Brasília, 18 de maio de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Informa a composição dos comitês perma-
nentes da CMO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, 
encaminho, em anexo, a composição dos Comitês per-
manentes deste Órgão Técnico do Congresso Nacional, 
por mim designados nesta data, conforme dispõe o art. 
18 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, 
de 2008, ambas do Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Deputado Waldemir Moka, 
Presidente.
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OF/LID/Nº 111/2010

Brasília, 18 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senhor José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP nº 488/2010, que “Autoriza a 
criação da Empresa Brasileira de Legada Esportivo 
S.A – BRASIL 2016 e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

OF/LID/Nº 111/2010

Brasília, 18 de maio de 2010

Origem: Liderança do Partido Popular Socialista – 
PPS.
Assunto: indica o Deputado Nelson Proença – PPS/
RS, como titular, em sua substituição, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
488/2010, que “Autoriza a criação da Empresa Bra-
sileira de Legado Esportivo S.A – BRASIL 2016 e dá 
outras providências”.

A Sua Senhoria a Senhora
Cláudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal

Encaminho a Vossa Senhora o expediente em 
epígrafe, para conhecimento e providências cabíveis, 
por meio do qual o Excelentíssimo Senhor Deputado 
Fernando Coruja, Líder do Partido Popular Socialista, 
indica o Deputado Nelson Proença – PPS/RS, como 
titular, em sua substituição, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP nº 488/2010, 
que “Autoriza a criação da Empresa Brasileira de Le-
gado Esportivo S.A. – BRASIL 2016 e dá outras provi-
dências”. – Sérgio Penna, Chefe de Gabinete.

OF/LID/Nº 112/2010

Brasília, 18 de maio de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destina-
da a proferir parecer a MP 489/2010, que “Autoriza a 
União a integrar, na forma de consórcio público de re-
gime especial, a Autoridade Pública Olímpica – APO, 
e dá outras providências”.

Atenciosamente, - Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS

OF/LID/Nº 112/2010

Brasília, 18 de maio de 2010

Origem: Liderança do Partido Popular Socialista – PPS.
Assunto: indica o Deputado Nelson Proença – PPS/
RS, como titular, em sua substituição, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP 
489/2010, que “Autoriza a União a integrar, na forma 
de consórcio público de regime especial, a Autoridade 
Pública Olímpica – APO, e dá outras providências”.

A Sua Senhoria a Senhora
Claudia Lyra Nascimento

Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Encaminho a Vossa Senhoria o expediente em 

epígrafe, para conhecimento e providências cabíveis, 
por meio do qual Excelentíssimo Senhor Deputado 
Fernando Coruja, Líder do Partido Popular Socialista, 
indica o Deputado Nelson Proença – PPS/RS, como 
titular, em sua substituição, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP 489/2010, 
que “Autoriza a União a integrar, na forma de consór-
cio público de regime especial, a Autoridade Pública 
Olímpica – APO, e dá outras providências”. – Sérgio 
Penna, Chefe de Gabinete
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Ata da 81ª Sessão, Especial, em 24 de maio de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 11 horas, e encer-
ra-se às 13 horas e 19 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital da República do Brasil. Estamos no 
plenário do Senado da República.

Represento a Mesa Diretora deste Senado. Vi-
vemos a Quarta Sessão Legislativa Ordinária da 53ª 
Legislatura. Hoje são 24 de maio de 2010, segunda-
feira, às 11 horas.

Esta é a 81ª Sessão Especial, destinada a co-
memorar o Dia do Comerciário.

Declaramos aberta a Sessão Especial do Senado 
da República do Brasil.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
presente Sessão Especial destina-se a comemorar o 
Dia do Comerciário, nos termos dos Requerimentos 
nºs 20 e 72, de 2010, requerimentos feitos pelo notável 
Senador Paulo Paim e outros Srs. Senadores.

Então, convidamos para compor a mesa, logica-
mente, o primeiro signatário do requerimento da presen-
te sessão, o Exmº Sr. Senador Paulo Paim. (Palmas.)

Que os nossos aplausos se somem aos aplausos 
de todas as brasileiras e de todos os brasileiros pela 
grandeza que Paulo Paim representa.

Convidamos o Presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores no Comércio, Sr. Levi Fer-
nandes Pinto. (Palmas.)

Convidamos o Presidente da União-Geral dos 
Trabalhadores – UGT, Sr. Ricardo Patah. (Palmas)

Convidamos o Primeiro-Secretário da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Sr. 
José Augusto da Silva Filho. (Palmas)

Convidamos o 1º Tesoureiro da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Sr. Valmir 
de Almeida Lima. (Palmas)

Convidamos o Diretor de Assuntos Culturais e 
de Orientação Sindical, da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio, Sr. Guiomar Vidor. 
(Palmas)

Convidamos a todos para, em pé, cantar o Hino 
Nacional Brasileiro.

(Execução do Hino Nacional Brasileiro)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Parlamentares presentes, encantadoras senhoras, 
meus senhores, esta sessão solene em homenagem 
aos trabalhadores no comércio e nos serviços aproveita 
a faustosa oportunidade da realização em nossa Ca-
pital do III Congresso da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio e Serviços no Brasil. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio é uma entidade consolidada, com mais 60 
anos de existência e que congrega 30 federações e 
813 sindicatos filiados, representando cerca de 10 mi-
lhões de trabalhadores em todo o País. É, pois, uma 
força importante na sociedade organizada brasileira 
e, como tal, deve ser tratada, representante que é de 
parte significativa da força de trabalho neste País. 

Srªs e Srs., a atividade dos setores de comér-
cio e de serviços é um termômetro sensível do nível 
de crescimento do Brasil e da elevação da renda da 
população em geral. Além disso, esses setores estão 
entre os maiores demandadores de mão de obra com 
larga diversidade de qualificações. É, pois, fácil per-
ceber a importância estratégica desses segmentos 
na qualidade do desenvolvimento econômico e social 
da nossa Nação.

A premente necessidade do Brasil em ampliar 
e reabastecer seu mercado interno de consumo e de 
poupança, fundamental para consolidar seu processo 
de desenvolvimento passa, sem dúvida alguma, pelo 
fortalecimento das atividades comerciais e de presta-
ção de serviço.

No comércio, circulam mercadorias que mobili-
zam a indústria; nos serviços, circulam tecnologia e 
mão de obra qualificada, que mobilizam o melhor de 
nossa inteligência. Quanto mais fortes se tornarem es-
ses setores em nossa economia melhores indicadores 
de bem-estar socioeconômico nossa sociedade apre-
sentará, refletindo de modo inequívoco a elevação do 
padrão de vida de toda a nossa gente.

Esse é um objetivo que toda a sociedade deve 
perseguir e que o poder público deve estimular atra-
vés de políticas públicas consistentes, continuadas e 
duradouras. 

A boa parceria entre os poderes da República, 
formuladores de políticas e o setor privado, realizador 
dos fatos econômicos se reflete no vigor inconteste 
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com que cresce nossa atividade econômica, nosso 
mercado de consumo e nossa poupança interna.

Assim, senhoras e senhores, o Senado Federal 
acolhe com indiscutível satisfação, os participantes do 
3º Congresso da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio e Serviço no Brasil, rendendo-
lhe as homenagens pelo trabalho que desenvolve na 
construção de uma sociedade brasileira mais rica e 
socialmente justa. 

Na pessoa do Sr. Antonio Alves de Almeida, Pre-
sidente da CNTC, saúdo todos os trabalhadores dos 
setores de comércio e de serviços, desejando que de 
seu congresso saiam profícuas e inovadoras ideias 
para melhorar o País.

Então eu quero dizer que nós estamos atentos, 
presidindo esta Mesa ou participando dela como Se-
cretário, para lutarmos pelo PS nº 115, que o Paulo 
Paim... (Palmas.) Isso demonstra que muito nós ainda 
temos que fazer por essa pátria.

E todos nós devemos pensar em consolidar a 
existência do comerciário, talvez a mais nobre e antiga 
profissão. (Palmas.)

Digo isso com muita emoção. Meu pai teve comér-
cio. Naquele tempo, minha mãe fazia a contabilidade. E 
eu vivi o amor que eles viviam e vi a luta, a honradez 
e o exemplo dos que trabalham no comércio.

Eu trocava, Paim, o colo de minha mãe, disputa-
va... Ela fazia a contabilidade. Era uma firma que sim-
bolizava as milhares de famílias dignas que exercitam 
o comércio. Eu disputava o colo de minha mãe com 
um livrão antigo de contabilidade – naquele tempo, 
AV, entrada e saída –, e esse livro tomava o colo de 
minha mãe, que, com meu pai, tinha um estabeleci-
mento comercial.

Lembro-me da validade. Eles foram os primeiros 
a vender à prestação e tinham um lema. As casas, os 
imóveis de Moraes Souza, vendiam à vista e à pres-
tação sem a menor complicação.

Meu pai, tentando dar oportunidade, me levava. 
E eu vou ser franco: eu só ia em junho, porque ele 
também vendia fogos. Está ouvindo, Adelmir Santa-
na? Em junho eu estava lá. Mas o apurado todinho... 
Era Santo Antônio, São João e São Pedro. Eram as 
melhores fogueiras do bairro. Eu tirava o apurado to-
dinho. Mas o meu irmão seguiu a profissão, e, hoje, 
com muito orgulho, eu digo que ele é o Presidente da 
Federação das Indústrias do Piauí.

E eu mandei aqui o eficiente secretário, porque, 
sem dúvida nenhuma, um dos maiores homens desta 
humanidade democrática foi Abraham Lincoln, no seu 
trabalho pela liberdade dos escravos, entendendo a de-
mocracia, que é o governo do povo, pelo povo e para 

o povo, exercitando quando ele ensinou caridade para 
todos, malícia para nenhum e firmeza no direito.

Então, ele deixou um decálogo que tem muito a 
ver com essa capacidade de entendimento e de nego-
ciação entre patrões e empregados. Ele diz aqui:

1.Você não pode fortalecer o débil enfra-
quecendo o forte;

2.Você não pode criar prosperidade de-
salentando a iniciativa privada;

3.Você não pode ajudar os pequenos 
esmagando os grandes;

4.Você não pode ajudar o pobre des-
truindo o rico;

5.Você não pode elevar o salário pres-
sionando quem paga o salário;

6.Você não pode resolver seus problemas 
enquanto gasta mais do que ganha;

7.Você não pode promover a fraternidade 
da humanidade admitindo e incitando o ódio 
de classes;

8.Você não pode garantir uma adequada 
segurança com dinheiro emprestado;” [Aqui 
bradei contra o empréstimo consignado. Não 
baseie sua prosperidade em dinheiro empres-
tado.]

9.Você não pode formar o caráter e o 
valor do homem lhe tirando sua independên-
cia e iniciativa;

10.Você não pode ajudar os homem per-
manentemente realizando por eles o que eles 
podem e devem fazer.

Então, com essas palavras do estadista Abraham 
Lincoln, nós queremos que baixe o espírito dele aqui, 
e nós, que representamos o Senado da República, 
para sermos a união entre o patrão, o entendimento, o 
acordo entre estas Casas visando às riquezas do País. 
E quero dizer que entendemos, e entendemos muito 
bem. Montesquieu, que criou... Depois do lema “Liber-
dade, Igualdade e Fraternidade”, quando caíram o rei, 
o absolutismo, Montesquieu dividiu os Poderes. Mas eu 
acho que, naquele momento de ufanismo, chamou-se 
Poder Executivo – representado no nosso País pelo 
nosso Presidente Luiz Inácio –, Poder Judiciário e Poder 
Legislativo, que nós representamos neste instante. Eu 
acho que foi no ufanismo. Mas o próprio Montesquieu, 
depois de criar a tripartição do Poder, foi meditar e fez 
o livro L’Esprit des Lois (31 volumes) – O Espírito 
das Leis. E, nesse espírito, nós queremos superar o 
Montesquieu. Eu acho que poder é meio vaidoso; nós 
não somos poder, não; poder é Deus; poder é o povo 
de Deus; poder é o povo, que trabalha; é o povo, que 
paga imposto. (Palmas.)
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Nós somos, no meu entender – eu que represen-
to, neste instante, o Poder Legislativo do País –, nós 
somos instrumento da democracia. Poder é Deus, é o 
povo de Deus, que trabalha e que paga a nós, vaido-
sos, que dizemos que somos poder. E entre esses, o 
meu entendimento diz que V. Sªs são o exemplo maior 
desse poder; é quem paga a conta do País. Graças à 
produção de vocês, que mantém a nós, vaidosos, que 
nos denominamos poderosos. Poder é o povo, que tra-
balha e paga a conta.

Então, essas são as nossas palavras. Um abraço 
fraterno a todos. 

Neste instante, convido aquele que representa, 
pela sua história de grandeza de Brasil... Reconhe-
cemos a grandeza histórica do nosso Presidente da 
República, a sua luta, o seu trabalho e tudo, mas são 
muitos luízes inácios; um deles eu convido hoje, o Se-
nador da República Adelmir Santana. Nascido lá, lá, 
ninguém sabe; é uma disputa muito grande se ele é 
piauiense ou maranhense. Ele nasceu ali no meio do 
rio. O avô dele disse que ele era piauiense, e nós não 
aceitamos esse negócio de Nova Iorque, não. Para 
mim, ele nasceu em Uruçuí. E o Piauí tem no seu hino: 
“Piauí, terra querida/ Filha do sol do Equador/ Perten-
cem-te a nossa vida/ Nosso sonho, Nosso amor!/ (...)/ 
Na luta, teu filho é o primeiro que chega”. 

Nós, aí, demos o título para ele de Cidadão Mu-
nicipal de Uruçuí e Cidadão Estadual de Teresina, pela 
Assembleia. Então, esse misto de homem que saiu lá 
do Piauí ou do Maranhão, que veio representar essa 
gente candanga, nordestina, todos os brasileiros que 
vieram construir Brasília. Hoje, ele é Senador da Re-
pública pelo Distrito Federal. Representando Brasília 
e a grandeza de todo o Brasil! (Palmas.)

E digo mais – permitam-me: olha, Brasília não 
pode decepcionar o Brasil. O Brasil quer vê-lo de vol-
ta.

E agora, na tribuna, representando as forças que 
trabalham no nosso Brasil, Senador Adelmir Santana. 
(Palmas.)

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu 
já chego aqui lisonjeado com todas essas colocações 
do nosso Presidente Mão Santa.

Quero, inicialmente, saudar a Presidência da 
Casa, na figura do Senador Mão Santa; saudar tam-
bém o signatário do requerimento para a realização 
da presente sessão, o Exmº Senador Paulo Paim; 
saudar o Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio e Serviços, representan-
do aqui o presidente, o Sr. Levi Fernandes Pinto, que 
representa nosso Almeidinha, que deve estar em al-
guma outra missão; saudar também o Presidente da 

União Geral dos Trabalhadores (UGT), Sr. Ricardo 
Patah – meus cumprimentos; ao 1º Secretário da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, 
o meu amigo José Augusto da Silva Filho, meus cum-
primentos também; o 1º Tesoureiro da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, o Sr. Valmir 
de Almeida Lima; o Diretor de Assuntos Culturais e de 
Orientação Sindical da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio, Sr. Guiomar Vidor; saudar 
a todos os presidentes das federações estaduais, os 
componentes da diretoria da Confederação, enfim, os 
representantes que aqui se encontram nesta sessão 
de todos os trabalhadores; e também saudar a todos 
os trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens 
e serviços do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meus se-
nhores e minhas senhoras, 30 de outubro é uma data 
muito significativa, é o momento em que o Brasil co-
memora o Dia do Comerciário, um dos profissionais 
mais importantes para que a economia funcione e os 
consumidores tenham suas necessidades atendidas.

Antecipando essa data, o Senado hoje realiza 
Sessão Especial para homenagear tão relevante cate-
goria profissional e, ao mesmo tempo, comemorar esse 
momento em que se realiza o 3º Congresso Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio de Bens e Serviços 
do Brasil, com vasta programação, que se inicia hoje 
e se prolonga até o dia 26.

Sr. Presidente, a economia brasileira vivencia 
um momento esplendoroso, no qual milhões de con-
sumidores vão às lojas comprar e satisfazer os seus 
desejos de consumo.

É importante destacar que essa explosão, no 
bom sentido, é claro, de consumo e de circulação de 
mercadorias e prestação dos mais variados serviços 
conta, em sua essência, com a decisiva participação 
do comerciário. Muitas vezes não são devidamente 
notados, mas, sem a sua participação, o consumo não 
ocorreria. De nada adiantaria uma grande produção, 
grandes instalações se não houvesse essa figura im-
portante neste processo, que é o comerciário. É o elo 
fundamental para que a relação mais importante da 
economia ocorra: a oferta de bens e serviços para o 
consumo.

O comerciário, com sua dedicação e presteza, 
dá vida ao comércio! Na prática, é o lado humano das 
lojas, é o lado humano das empresas, e alegram o am-
biente com seu dinamismo cotidiano.

A atuação profissional do comerciário é, como já 
me referi, merecedora da mais alta atenção por parte 
de todos nós, de todas as autoridades brasileiras. É 
uma profissão muito importante, mas ainda não reco-
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nhecida pelo Estado, padecendo, portanto, de muitos 
problemas gerados pela sua não institucionalização. 

É preciso regulamentar essa profissão! (Pal-
mas.)

É preciso que nos debrucemos sobre isso, Sr. 
Presidente e nobres colegas Senadoras e Senadores, 
pois assim estaremos garantindo os direitos formais 
de uma categoria profissional indispensável e valoro-
sa para a economia – como bem disse o nosso Pre-
sidente –, talvez uma das mais antigas atividades do 
ser humano.

E nós já estamos trabalhando neste sentido, o 
da regulamentação da profissão dos comerciários. Na 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, da qual faço 
parte, estamos analisando dois projetos que tratam da 
regulamentação: os PLS nºs 115 e 152, de 2007 – um 
deles, é bom que se diga, de autoria do nobre e Exmº 
Senador Paulo Paim.

Realizamos várias audiências públicas para ins-
truir a matéria – não para obstruir a matéria, mas para 
instruir a matéria – e estamos próximos de resgatar a 
dívida com essa classe tão importante e tão laboriosa 
que são os comerciários.

Deixo claro, neste solene momento, nesta Sessão 
Solene, meu apoio e compromisso, Paim, para colabo-
rar no que for preciso, com a minha ação parlamentar, 
como líder empresarial, para que seja reconhecida a 
profissão de comerciário. (Palmas.)

Sua relevância será crescente nesta década, 
quando o Brasil deverá, seguramente, aumentar a sua 
riqueza, e o consumo de bens e serviços será ampliado 
em todos os segmentos da nossa sociedade.

A saga dos trabalhadores do comércio é impres-
sionante, foi marcada por muita luta, para que suas 
conquistas fossem legitimadas. É bem verdade que há 
um crescimento do desenvolvimento tecnológico, mas 
nunca será substituída a figura daquele que atende, 
que sente as emoções do consumidor e sabe contor-
nar as suas objeções e atender prontamente as suas 
necessidades.

O Dia do Comerciário é uma data que comemo-
ra uma conquista histórica. A mobilização, no ano de 
1932, de cinco mil comerciários, viabilizou a conquista 
da jornada de trabalho de oito horas diárias – naquela 
época, não havia definição de carga horária – e o re-
pouso também nos domingos e feriados.

Portanto, celebrar o Dia dos Comerciários é uma 
justa homenagem àqueles que cuidam do comércio do 
País. Comemorar esse encontro, esse 3º Congresso 
Nacional, faz parte da missão desta Casa, que os re-
cebe numa sessão tão bonita, tão participativa, para 
demonstrar a importância que o Senado Federal dá a 
essa importante categoria.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para, 
como Vice-Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio e Presidente recém reeleito do sistema local 
Fecomércio, Sesc Senac, aqui do Distrito Federal, com 
orgulho falar das ações que essas instituições fazem 
pelos comerciários, mais precisamente falar aqui do 
DF, uma vez que não tenho os dados nacionais, mas 
todos conhecem. 

O Sistema “S” – e aí engloba todos – oferece, 
desde 1942, relevantes serviços em educação, es-
porte, cultura, lazer, ação social, saúde, alimentação, 
aos trabalhadores dos seus respectivos segmentos 
produtivos.

Após seis décadas, os resultados da atuação, por 
exemplo, do Sesc demonstram que a decisão de criar 
uma entidade voltada ao bem-estar social, administrá-
la e mantê-la com recursos próprios foi acertada.

Hoje, o Sesc está presente em todas as capitais 
do País e em mais de 2.800 municípios brasileiros, de 
pequeno e médio portes. Em muitas delas é a única 
alternativa que a população tem para ter acesso, por 
exemplo, a creche, educação infantil, ensino funda-
mental, educação de jovens e adultos, pré-vestibular, 
medicina alternativa, apoio odontológico, nutrição, ci-
nema, teatro. E no que toca ao teatro, quero citar aqui, 
no Distrito Federal, o caso da Ceilândia e do Gama. 
Instalamos duas unidades, uma em Ceilândia e outra 
no Gama. Essas cidades não possuíam nenhuma sala 
de espetáculo, e, hoje, a Ceilândia tem um teatro de 
450 lugares e o Gama, uma sala de 400 lugares, sala 
para cinema. E o que é mais interessante: as pessoas 
mais simples, que nunca tiveram acesso a uma sala 
de espetáculo frequentam. São pessoas simples, é 
verdade, mas tratam essas instituições como delas. 
Preservam não pichar, não riscam. Eu me sinto sin-
ceramente orgulhoso quando vejo isso. Portanto, mú-
sica, artes plásticas, dança, artesanato, biblioteca, es-
portes, ação comunitária e assistência especializada. 
Percebemos isso. É claro que não é aquilo que seria 
desejável, mas é possível ser feito por uma instituição 
como o Sesc.

Essas atividades, Sr. Presidente, nobres colegas 
e homenageados desta manhã, compõem o leque 
amplo de serviços que o Sesc oferece aos trabalha-
dores de bens e serviços e à comunidade em geral. 
Claro que em especial ao nosso público alvo que são 
os comerciários.

Não poderia falar do Sistema “S”, sem mencio-
nar o funcionamento das instituições que represento, 
com muito orgulho, como presidente, como disse, do 
sistema Fecomércio DF Sesc Senac, e Presidente do 
Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae – também 
sou presidente do Sebrae, do Conselho Nacional. 
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E é em nome dessas entidades que homenageio 
a todos os comerciários, merecedores que são do nos-
so reconhecimento e apreço. 

Tenho me esforçado diariamente para aperfeiçoar 
o trabalho dessas instituições, buscando ampliar um 
número de atendimentos, a abrangência e a qualidade 
dos serviços que oferecemos.

E temos crescido muito, Sr. Presidente, senhoras 
e senhores convidados homenageados! 

Em 2001, por exemplo, aqui no DF, fizemos 4 
milhões e meio de atendimentos, o que já era um nú-
mero expressivo. Mas alcançamos em 2009 a marca 
de 25,1 milhões de atendimentos. Esperamos que em 
2010 esse número seja ainda melhor. É como se tivés-
semos multiplicado por cinco, e isso não foi por acaso, 
e sim fruto do gerenciamento estratégico e sempre 
preocupado em satisfazer bem a população. 

No Senac, por outro lado, que é o braço da for-
mação profissional, criamos em Brasília duas faculda-
des, ampliando a oferta da educação profissional aos 
trabalhadores com quatro cursos de graduação e 12 
de pós-graduação. Saímos da oferta de oito para 23 
cursos técnicos, coisa que tanto nos aflige no País – e 
o Senador Paulo Paim é um dos que lutam pelo ensi-
no técnico. E este ensino comemora agora 100 anos. 
Praticamente, ficamos em 100 anos com o mesmo nú-
mero de escolas técnicas. O objetivo é chegar a 2011 
com 400 escolas técnicas no Brasil. 

Então, ampliamos de oito para 23 cursos técnicos 
no ano de 2002. Aumentamos de 80 para 240 ofertas 
de curso de formação inicial e continuada. Criamos uma 
editora muito premiada, inclusive, internacionalmente. 
Criamos cinco livrarias, três lanchonetes-escola, um 
café cultural, um posto-escola, um centro de produção 
de alimentos. Implantamos mais de três centros de 
educação profissional, um no Gama, em Sobradinho 
e Asa Norte. Ainda é muito pouco. Mas desenvolve-
mos uma ação móvel que cobre todo o Distrito Federal 
dando curso de pequena duração, com eventos dife-
renciados aos mais carentes. Oferecemos educação a 
distância com 8 cursos de pós-graduação e dezenas 
de cursos básicos.

Em todos os casos, as nossas ações são volta-
das para que o aluno trabalhador para que ele possa 
obter o primeiro emprego, ou possa progredir no seu 
trabalho ou gerenciar o seu empreendimento. 

Tudo isso fez com que, nessa nossa gestão à 
frente do Senac, nós fizéssemos uma comemoração, 
porque nós chegamos no ano passado há mais de 300 
mil alunos e fechamos, em toda a história do Senac, 
em Brasília, com um milhão de alunos matriculados. 
Um milhão. Isso parece um número pequeno, mas é 
um bom número, apesar dos 46 anos, aqui no DF. Um 

milhão de alunos passaram pelos bancos escolares 
do Senac, no Distrito Federal. 

Esses dados que eu estou citando são do Distrito 
Federal. Mas os dados nacionais são de uma amplitude 
incomensurável, porque também o Senac está presente 
em mais de 2.800 Municípios brasileiros, inclusive, nas 
regiões ribeirinhas do Amazonas com a Balsa Escola, 
ensinando alguns cursos para aqueles que querem se 
dedicar à vida dos comerciários. 

Caros comerciários, Srs. Representantes dessa 
classe laboriosa, todos esses serviços estão à disposi-
ção deles, dos comerciários. Vocês são nossos clientes 
preferenciais, comerciários, sabemos de sua importân-
cia, reconhecemos o seu valor. Parabéns, portanto, não 
apenas pelo Congresso, mas pelo seu dia. É por vocês 
que nós lutamos. Sabemos das dificuldades que en-
frentam, dos desafios a serem vencidos, mas, juntos, 
construiremos um Brasil melhor para todos nós.

Como Senador do Distrito Federal, presto esta 
justa homenagem aos senhores, colocando-me ao in-
teiro dispor de todos, comerciários e seus dependen-
tes, aqui no Senado Federal, no Sistema Fecomércio, 
Sesc/Senac do Distrito Federal. 

Ao lado de Senadores tão valorosos como o Se-
nador Paulo Paim e Senador Mão Santa, esperamos 
encontrar o caminho que seja benéfico a todos.

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

Senador Adelmir Santana, quis Deus eu estar presi-
dindo esta sessão e quero dar o testemunho de que 
não é só aqui em Brasília que funciona essa beleza 
de instituição – a Fecomércio. Lá no Piauí, nós temos 
esses serviços, somos orgulhosos, e um Presidente 
brilhante como V. Exª, Valdeci Cavalcante, que tem pro-
porcionado aos piauienses uma grande possibilidade 
de desenvolvimento da área.

Até os convido, porque o Piauí é melhor. Deus 
não deu praia para Brasília. Então, Ele fez uma co-
lônia de férias extraordinária, está ouvindo, Adelmir 
Santana? Convido a de Brasília, que não tem praia. 
Deus deu ao Piauí “verdes mares bravios, ventos que 
nos acariciam, sol que nos tosta, brancas dunas, rios 
que nos abraçam, lagoas.” Então, eu convido V. Exª a 
fazer um convênio lá na colônia de férias construída 
pelo Dr. Valdeci Cavalcante. Estou pensando até em 
passar uma lua-de-mel lá com Adalgisa. Estamos co-
meçando: quarenta e um anos de casados! 

O Piauí é a nossa razão. Somos orgulhosos da 
delegação do Estado do Piauí. O diretor do CNTC 
também é de lá, o Sr. Raimundo Nonato dos Santos, 
piauiense que aí está. (Palmas.)

Agora, convidamos para usar da palavra o Pre-
sidente da UGT, –União Geral dos Trabalhadores, Sr. 
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Ricardo Patah, a quem eu agradeço também pelo livro 
e o DVD que recebemos.

O SR. RICARDO PATAH – Bom-dia, companhei-
ros e companheiras, quero cumprimentar o Senador 
Mão Santa. Eu até liguei para a minha sogra, que 
adora ver o senhor na televisão. Acho que o senhor 
faz muito bem o seu papel de Senador. A D. Vera está 
nos vendo agora.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu vou pedir que ela diga ao senhor que me dê apoio, 
porque o senhor é que manda.

O SR. RICARDO PATAH – Quero cumprimentar 
o Senador dos Trabalhadores, que não é um Senador 
apenas do Rio Grande do Sul, mas é um Senador do 
Brasil, nosso companheiro e amigo Paim.

Quero cumprimentar, com muita alegria, o Se-
nador Adelmir Santana, que é um Senador originário 
da área empresarial, o que nos deixou muito felizes. 
Talvez, com a minha fala, vamos sair com um acordo 
daqui. A regulamentação vai sair. Com um empresário 
apoiando... (Palmas.)

Quero cumprimentar o Presidente da Confede-
ração, meu amigo Levi; o meu companheiro Valmir, 
tesoureiro; o meu companheiro José Augusto, Se-
cretário Geral; e o Guiomar, Secretário de Cultura da 
Confederação.

Amigos e amigas, em especial as mulheres, por-
que, hoje, 52% dos trabalhadores em comércio são mu-
lheres, sou Presidente da UGT, mas, antes de qualquer 
coisa, sou comerciário e só comerciário. Comerciário 
é, para mim, a categoria mais valorosa do nosso País: 
são dez milhões de pessoas.

Estamos, hoje, tendo um início muito importante, 
porque estamos comemorando o 3º Congresso, que 
ocorrerá a partir de hoje, em que debates sobre vários 
temas serão feitos na Confederação do Comércio. Mas, 
ao mesmo tempo, é um momento de reflexão. Temos 
que refletir muito. Se somos a maior categoria do Brasil, 
com dez milhões de pessoas, por que justamente com 
essa categoria tão extraordinária, como foi falado por 
vários Senadores, por que justamente conosco tinha 
que haver uma flexibilização, tornando o trabalho do 
comerciário o mais absurdo do País por conta de se 
ter que trabalhar 52 horas por semana com o tal do 
feriado e domingo? Por quê?

Por que aconteceu conosco essa situação nos 
idos de 1997 e, depois, em 2000, quando foi convalida-
da em lei a medida provisória. Por quê? Talvez porque, 
naquele momento, nós não tivéssemos a organização 
e a necessária cumplicidade entre nós. 

E, como foi dito também, a tal da vaidade, Sena-
dor Mão Santa. Realmente, essa tal de vaidade muitas 
vezes acaba estragando os objetivos maiores.

O movimento sindical, como todo movimento, 
vai para cima, vai para baixo, vai sempre assim. Os 
comerciários – saibam, e nós todos temos essa hon-
ra – foi a categoria que mudou a questão do horário, 
lá, quando a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. 
Quem fez toda aquela atividade, que depois veio para 
48 e depois 44, fomos nós, comerciários. 

Não vamos esquecer que então nós, comerciá-
rios, estivemos no ápice da perspectiva de mudanças 
– e estou falando de 1930, 1940. De lá para cá, houve 
muitas mudanças, talvez tenhamos nos acomodado, e 
hoje sofremos as mais diversas adversidades. 

O lugar que tem mais informalidade é justamente 
na nossa categoria. A maior informalidade é na nossa 
categoria. Eu até convido a irem conosco os Senadores 
e aqueles que estão nos vendo neste momento a visitar 
algumas lojas, e vão perceber que o pessoal ganha o 
piso lá registrado e o resto ganha por fora.

Trabalhamos, como disse, 52 horas, toda se-
mana. No mês de dezembro, nós ficamos os 30 dias, 
com exceção do dia 25, quando dá para comemorar 
o Natal, mas todos os dias trabalhando, sem folga. 
Todos os dias!

Que categoria é essa que, com tanta gente, sofre 
essas adversidades tão grandes.

Nós estamos vivendo momentos importantes da 
tecnologia. A tecnologia tem trazido a longevidade. Eu 
acho que muitos de nós vamos chegar aos 100 anos 
de idade. Isso é muito bom. Daqui a pouco, nós es-
taremos aí com o ser artificial. Já estamos criando. O 
telefone celular, essas coisas todas, a Internet, Twitter 
etc, tudo isso está acontecendo nos últimos anos com 
tanta rapidez. Mas e na área do emprego? Nós preci-
samos tomar alguns cuidados. 

Lá em São Paulo, conseguimos impedir que a 
empresa onde trabalho – sou funcionário do Pão de 
Açúcar – estava colocando numa das lojas o caixa sem 
caixa. Quer dizer, não tinha operador de caixa. Imagi-
nem, meus amigos e amigas, todos aqui comerciários, 
se acabasse a função de caixa, o que aconteceria com 
a nossa categoria? São, com certeza, dos 10 milhões, 
beira a 1 milhão o número de caixas que trabalham 
nessa área. Então, nós conseguimos, do ponto de vis-
ta negocial, impedir, mas ainda há grandes tentativas, 
porque, lá fora, nos Estados Unidos em especial, já 
não tem mais essa figura do caixa. 

Nós tivemos, no passado, uma legislação impediu 
que houvesse a automação dos postos de gasolina. 
Então, nós precisamos pensar: quando a tecnologia é 
boa, nós temos que apoiar; mas, quando ela começa 
a trazer certos problemas, nós temos que estar aten-
tos e trazer algumas regras. Não podemos também ir 
contra a tecnologia, mas nós podemos, com certeza, 
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conversar e trazer regras, no sentido de não termos 
como consequência um desemprego tão grave. 

A nossa categoria, Senadores e amigos e ami-
gas que estão, além da informalidade, de que eu já 
falei, sofre também a questão da discriminação racial. 
Por isso, o Senador Paim foi um dos nossos maiores 
políticos, com P maiúsculo, quando iniciou esse pro-
cesso de ter o Estatuto da Igualdade. Em São Paulo, 
por exemplo, em shoppings centers da elite não se 
contratam os negros. Os negros não têm direito a tra-
balhar no comércio. Os empresários lá preferem pagar 
o dobro para o branco e não contratam o negro. Como 
é que nós podemos permitir isso?

A questão das pessoas com necessidade de 
acessibilidade. Também tem um problema grave no 
comércio: não se consegue contratar o que a legisla-
ção exige, o percentual de 5%; e querem agora dimi-
nuir para 3%. 

Enfim, nós temos uma série de situações ad-
versas. Como nós podemos resolver isso? Com o PL 
nº115, projeto do Paim. (Palmas.)

Somente com o PL nº115, e que nós temos agora, 
e com certeza já não é de agora, é de longa data, nós 
temos o apoio de um Senador que é muito importante. 
Todos são importantes, mas esse Senador passou a 
ser muito importante, porque ele é um Senador que é 
líder dos empresários. Quando nós sentamos e acer-
tamos, entre empresários e trabalhadores, aí há liga, 
há cola, há sedimentação, e é isso que nós queremos. 
Queremos o seu apoio para que nós possamos, defi-
nitivamente, ter o PL nº115 resolvido. (Palmas.)

Mas por que nós queremos isso? Além das ques-
tões humanitárias, que eu estou aqui externando a 
todos vocês, que você sente na pele, você sente no 
coração, nós temos também um problema da área 
institucional. E aqui eu vou deixar público que o meu 
amigo Idelmar, do Mato Grosso do Sul, Presidente da 
Federação daquele Estado, teve um problema, porque 
agora, Senadores e companheiros, como tem uma 
interpretação muito flexível da Constituição de 1988, 
segundo à qual temos liberdade sindical e, ao mesmo 
tempo, temos a unicidade sindical, mas há aqueles es-
pertos de plantão que sempre vão puxando, querem 
flexibilizar, querem flexibilizar, e aí querem fundar sin-
dicatos de supermercados de tudo que é lugar. 

E aí tentaram lá em Mato Grosso do Sul. E quem 
tentou, meus amigos, foi um vice-presidente da esta-
dual da UGT que presido. Mas o que eu fiz? Fui contra 
a UGT, e a favor dos comerciários. E ele sabe disso. 
(Palmas.)

Só que, infelizmente, o que está ocorrendo... E é 
isso que precisamos regulamentar, porque agora tem 
a figura do famoso bate-pau. Não sei se o Senador 

conhece o bate-pau. O bate-pau é uma figura nova; 
sindicalistas de plantão que querem mostrar que têm 
força contratam por aí, aquelas pessoas um pouco 
magras, ou melhor, aqueles Schwarzenegger da vida, 
para ir lá com pau mesmo, para dar paulada em sin-
dicalistas e fazer valer a força e não o diálogo. E foi o 
que aconteceu lá com o meu amigo Idelmar, mas que 
conseguiu, com certeza, com o nosso grupo, suplantar 
essa adversidade. A regulamentação resolve isso tam-
bém, meus companheiros e companheiras. Por isso, 
nós precisamos dessa regulamentação.

A jornada de trabalho extensa como é prejudica 
a todos nós, mas, em especial, às mulheres. As mu-
lheres são as que mais sofrem com as consequências 
da jornada extraordinária. Hoje temos, por conta tam-
bém desses trabalho nos domingos e feriados – estou 
dizendo também lá em São Paulo, que é a nossa re-
alidade –, um número grande de separações, a maior 
parte das separações é na categoria dos comerciários, 
porque o homem não encontra a mulher. Nunca vi um 
negócio desse. O homem trabalha domingo, a mulher 
trabalho no sábado. Assim, não tem relação que sus-
tente, a família começa a ser destruída. E as mulheres 
é que sofrem, porque, além de trabalhar, e trabalhar 
muito, têm que, em casa, lavar roupa, fazer a comida, 
tem que fazer tudo.

Por tudo isso, nós precisamos fazer essas mudan-
ças. As mulheres, hoje, como eu já disse, representam 
mais de 52% dos comerciários do nosso País.

Por essas questões, Senadores, que nós da UGT, 
mas em especial a quem eu falo como comerciário 
paulistano, precisamos estar unidos, temos que ter 
exatamente essa cumplicidade. Precisamos acabar 
com essas situações adversas, entre elas uma outra, 
Senadores, o turnover é um absurdo. 

Temos conseguido e temos conquistado aumentos 
reais nos últimos anos. A maior parte do sindicato tem 
conseguido 2%, 3% a mais do que a inflação. E o que 
acontece um, dois, três meses depois? O empresário 
simplesmente troca o funcionário, para contratar fun-
cionário com salário mais baixo. Troca de trabalhador 
como troca de camisa, troca de roupa. Nós somos, 
muitas vezes, considerados mercadorias. Então, pre-
cisamos ter a nossa autoestima, precisamos valorizar 
as nossas necessidades, precisamos ter clareza nas 
nossas determinações. E precisamos perseguir os 
nossos objetivos com cumplicidade e solidariedade, 
porque somos muitos, somos muitas. Nós todos temos 
a nossa história, porque somos a primeira categoria a 
fazer grandes mudanças neste País com redução da 
jornada de trabalho.

Chegou a nossa hora. A nossa hora é já! Estamos 
nesse 3º Congresso com oitocentos sindicatos, como foi 
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dito, com centenas de pessoas representantes desses 
sindicatos. Precisamos iniciar uma grande operação, 
uma corrente muito forte de grandes mudanças. Va-
mos mudar o nosso País, vamos fazer com que sejam 
respeitados os comerciários do Brasil!

Viva os comerciários do Brasil! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Vamos testar agora o Ricardo Patah, ele é bom de 
acordo. Como é o nome da sogra do senhor? (Pausa.) 
Então, vamos fazer um acordo aqui. É o seguinte: vem 
aí, em junho, o Dia dos Namorados, é o dia 12 de ju-
nho. O senhor pega a sua namorada, a filha da D. Vera 
– como é o nome? –, a D. Cláudia, sua esposa, e vai 
levar lá para – eu vou falar com o nosso Presidente 
da Fecomércio, Valdeci Cavalcante, sobre a colônia de 
férias recém-inaugurada, vou pedir lá a hospedagem 
para o senhor, uma lua de mel no Dia dos Namora-
dos, levando a sogra! Aí o senhor a leva, pagando as 
passagens, porque aqui no Senado não se dá mais 
passagens, nem para a mulher! (Palmas.)

Então, há o convite lá, para levar a D. Vera, no 
Dia dos Namorados, e a D. Cláudia. Ao Valdeci Caval-
cante, do Piauí, vou pedir a hospedagem na melhor 
colônia de férias do Brasil, no Piauí.

Agora convidamos, para usar da palavra, o Pre-
sidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio, Sr. Levi Fernandes Pinto. (Palmas.)

O SR. LEVI FERNANDES PINTO – Exmºs Srs. 
Senadores, caros companheiros comerciários, senhoras 
e senhores, nesta data de 24 de maio, Brasília ama-
nhece mais bonita do que o tradicional, porque recebe 
as comerciárias e os comerciários dos grandes centros 
e também dos mais diversos rincões deste País! (Pal-
mas.) E os recebe para que possam participar deste 
importante marco da nossa história comerciária, que 
é o III Congresso Nacional dos Trabalhadores no Co-
mércio de Bens e Serviços.

Em nome da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio, entidade maior representativa 
dos comerciários brasileiros, agradecemos a homena-
gem prestada à categoria.

Esta homenagem que presta hoje o Senado da 
República para nós comerciários ficará marcada, pois 
penso que a classe comerciária é merecedora desta 
consideração.

Agradecemos ao Senador Paulo Paim pela ini-
ciativa desta homenagem. Os nossos agradecimentos 
ao Senador Francisco de Assis Moraes Souza, o Se-
nador Mão Santa.

Senhoras e senhores, a classe comerciária é a 
maior categoria do Brasil.

Os comerciários foram os precursores dos traba-
lhadores brasileiros na conquista da jornada de traba-

lho de oito horas e do repouso semanal remunerado 
aos domingos e feriados.

Os comerciários, desde o início do século passa-
do, eram submetidos a um verdadeiro regime de es-
cravidão, quando eram obrigados a cumprir jornadas 
superiores a 12 horas diárias e a trabalhar em domin-
gos e feriados, sem qualquer contraprestação.

Em 1925, foi criada em Belo Horizonte a União 
dos Empregados do Comércio de Belo Horizonte e 
outras entidades em outros Estados. Os comerciários 
brasileiros começaram a organizar-se e passaram a 
reivindicar melhores condições de trabalho e salários 
mais dignos.

É necessário esclarecer que os direitos dos co-
merciários, ao longo da história, foram conquistados 
com muita luta e sacrifício – sacrifício esse que, infe-
lizmente, nos últimos anos, em vista da ganância do 
lucro, tem sido em vão, pois as principais conquistas 
estão sendo paulatinamente perdidas.

Reconquistar o direito ao descanso aos domingos 
é a principal bandeira de luta dos comerciários de todo 
o Brasil desde 1997 (Palmas.), quando o Governo au-
torizou, por pressão de grandes redes multinacionais, 
o trabalho aos domingos no comércio em geral, por-
que para nós, comerciários, o trabalho aos domingos 
representou a supremacia do poder econômico dos 
grandes empresários, que ocuparam, de forma pre-
datória, os espaços antes destinados aos pequenos 
e médios comerciantes de rua e de bairro.

Muitas vezes, a concorrência desleal, aliada ao 
alto custo de manter-se em funcionamento um ponto 
comercial em um dia de movimento insignificante como 
o domingo fez com que pequenos comércios – que 
representam mais de 60% dos empregos do setor – 
sucumbissem à concorrência dos grandes, fechando 
as portas e demitindo em massa.

Em vez de novos empregos, o trabalho aos do-
mingos ampliou, de forma desumana, a jornada dos 
comerciários. O número de postos de trabalho não 
aumentou, e sim a jornada e o volume de horas ex-
tras realizadas.

Contabilizando prejuízos, em vez de contratar 
novos comerciários, o comércio em geral optou que 
seus empregados trabalhassem por dois. E que não se 
diga que os sindicatos não pouparam esforços, para 
garantir aos seus trabalhadores o direito de dedicarem 
seus domingos à família, aos amigos e à religiosidade, 
ao lazer e ao descanso, porque outro não tem sido o 
nosso trabalho, senão a luta pelo fim do trabalho aos 
domingos, em defesa da dignidade física, mental, es-
piritual e emocional do trabalhador, que não pode ser 
negociada em nome do lucro. Trata-se de um debate 
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que suplanta a discussão sindical ou trabalhista. Mas 
é uma questão de cidadania e de direitos humanos.

A CNTC e suas entidades filiadas têm participado 
de todos os espaços de debate e enfrentamento, para 
que os comerciários tenham seu domingo de volta para 
o descanso, para o lazer e para a família.

E a nossa luta prossegue, porque o anseio do 
trabalhador dita a nossa agenda de trabalho, e os 
comerciários não podem continuar nesse ritmo e nos 
pedem para reduzir ainda mais o número de domingos 
trabalhados, até conseguirmos o descanso dominical 
por inteiro, como o era, há pouco tempo.

Por isso, nossa presença nesta Casa tem sido 
muito frequente, pois por aqui tramitam e estão trami-
tando diversos projetos de lei de interesse da catego-
ria comerciária.

E o Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2007, de 
autoria do Senador Paulo Paim, para nós é de funda-
mental importância, visto que regulamenta a profissão 
do comerciário e ainda tramita nesta Casa. Isso, porque 
nós, comerciários, precisamos ter uma legislação que 
reconheça e que regulamente a nossa profissão (Pal-
mas.), para que não fiquemos à mercê, às vezes, de 
alguns patrões que, nas negociações coletivas, nada 
nos oferecem e tudo nos negam.

A classe comerciária espera que a regulamen-
tação, entre outras providências, permita a fixação de 
uma jornada de trabalho mais humana – a maioria dos 
comerciários trabalha em pé, em jornadas que supe-
ram as 10 horas diárias –; fixe-se condições para o 
exercício profissional; tirem da condição de escravos 
os milhares de comerciários que hoje sofrem com as 
pesadas jornadas de trabalho, sem nada receberem 
em contrapartida.

Há muitos outros projetos que interessam dire-
tamente à classe comerciária, como, por exemplo, a 
redução da jornada de trabalho para 40 horas sema-
nais sem a redução do salário.

Este projeto, se aprovado, criará vagas nos seto-
res do comércio e da prestação de serviços, além de 
estabelecer uma jornada de trabalho mais humana. O 
projeto tem o nosso total e irrestrito apoio, e, para que 
seja aprovado, não mediremos esforços.

A questão do fim do fator previdenciário, agora já 
aprovado em ambas as Casas do Congresso, é outro 
projeto que, para nós, comerciários, que acompanha-
mos de perto, é de suma importância, pois a sua per-
manência é uma injustiça, assim como o é para todos 
os demais trabalhadores brasileiros.

Agora, resta-nos confiar em que o Presidente 
Lula não o vete.

Encerrando, Srs. Senadores, tenho a dizer que 
os comerciários estão vigilantes no que concerne às 

matérias de interesse da categoria, que estão sendo 
tratadas nas Casas do nosso Congresso Nacional.

E, se me permite o Senador Paulo Paim, pois esta 
é sua fala, quando diz que “o rufar dos tambores é que 
dá o tom e o compasso da marcha” (Palmas.), tenham 
todos, assim, a certeza de que nós estaremos sempre 
prontos a fazer os tambores ressoarem os desejos e 
os anseios dos trabalhadores que representamos.

Mais um vez, quero agradecer, em nome da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e 
dos comerciários brasileiros, essa homenagem.

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

Vamos intercalar, agora, com um Senador da Repúbli-
ca, que representa o Partido daquele que falava no dia 
1º de maio e que dizia “trabalhadores do Brasil”. Ele é 
representante do PTB, criado por Getúlio Vargas, Se-
nador desta República que representa Roraima, além 
de ser um orgulho da classe médica e o maior líder 
maçônico de nosso País. (Palmas.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– É lógico que a gentileza do Presidente Mão Santa é 
sempre grande, e as palavras, muito generosas.

Eu agradeço, inicialmente, e cumprimento, por-
tanto, o Presidente da Mesa e o Senador Paulo Paim, 
que é um verdadeiro baluarte nas lutas em favor dos 
trabalhadores, de um modo geral.

E digo, aqui, para vocês que tenho uma satisfação 
na vida: fui comerciário também. (Palmas.) Meu pai foi 
comerciante, sua última atividade. Ele começou com 
o serviço público, depois passou a ter um comércio. 
Era a loja Cearense – para homenagear a terra dele, 
intitulou-a Cearense.

Então eu era um comerciário, obviamente, familiar; 
não recebia nada a não ser a experiência de trabalhar. 
Tenho imensa admiração pelos comerciários, pelos ho-
mens do comércio, dos serviços, etc. Quero dizer que 
a luta... Não vou detalhar aqui o projeto do Senador 
Paulo Paim, porque acho que ele é do conhecimento 
de todos. Quero ressaltar – isso é importante – que 
o Senador Paim tem comandado esta e outras lutas 
trabalhistas e que me honra muito ser do Partido Tra-
balhista Brasileiro. O mais importante de tudo é saber 
que o trabalhismo não significa a luta do trabalhador 
contra o empregador, mas, ao contrário, a construção 
do bom relacionamento entre empregado e emprega-
dor, buscando sempre fazer com que o empregador 
tenha a visão de que precisa respeitar os direitos do 
trabalhador. (Palmas.)

Esse foi o consenso, o diálogo que Getúlio Var-
gas pregou ao fundar o PTB, ao criar o Ministério do 
Trabalho, ao criar a Consolidação das Leis do Trabalho, 
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até hoje em vigor, com pouquíssimas modificações. 
É lógico que nós temos de avançar. Nós estamos no 
século XXI. Muitas coisas devem ser ajustadas, me-
lhoradas, mas isso deve ser feito pelo diálogo, dentro 
do possível, para ambas as partes.

Não tenho certeza – o Senador Mão Santa é muito 
mais hábil nessa questão de citações –, mas, se não 
me engano, foi Lincoln, nos Estados Unidos, que disse 
que não se ajuda os pobres eliminando os ricos.

Eu acho também que não se ajuda o emprega-
do inviabilizando o empregador. Portanto, o desafio do 
século XXI é este: construir uma relação de trabalho 
em que o empregador tenha uma visão social mais 
profunda e a responsabilidade de aprender que se 
o trabalhador está satisfeito, tem mais produtividade. 
Portanto, a empresa dele ganha mais dinheiro e, con-
sequentemente, tudo fica melhor para todos.

Quero, portanto, cumprimentar todos os comer-
ciários, homens e mulheres, aqui presentes, assim 
como todos os trabalhadores do comércio e dos servi-
ços, expressando a minha satisfação de poder proferir 
estas poucas palavras e dizer, do fundo do coração, 
que tenho essa ligação sentimental com o comércio, 
com o serviço. Penso que o Brasil, do tamanho que é, 
poderia ser mais desenvolvido se os governantes, os 
empresários e os trabalhadores abrissem bem a mente 
e entendessem que nós podemos construir uma grande 
Nação a partir, justamente, da justiça social do traba-
lhismo sadio. Assim seríamos cada vez melhor.

Muito obrigado e parabéns a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos para usar da palavra o 1º Secretário da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comér-
cio, Sr. José Augusto Silva Filho.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FILHO – Boa-
tarde a todos!. Primeiramente, eu gostaria de fazer 
uma referência à Mesa, ao Presidente Mão Santa, 
que sempre foi um brilhante e competente Parlamen-
tar, inteligentíssimo. Ele vai buscar, lá no fundo do 
baú, a literatura, seja ela francesa, inglesa, brasileira, 
portuguesa.

Faço a minha referência também à mulher co-
merciária e às mulheres aqui presentes, citando a 
minha esposa Sílvia Regina. E, em nome da Sílvia, 
saúdo todas as comerciárias do Brasil aqui presen-
tes. (Palmas.)

Companheiros e amigos da Mesa: Ricardo Patah; 
Valmir, nosso Tesoureiro; o Presidente em exercício da 
CNTC, Levi Fernandes Pinto – o Adelmir sinalizou a 
ausência, por motivo de tratamento de saúde, Sena-
dores Mão Santa e Paulo Paim, do nosso Presidente 
Antônio Alves de Almeida –; Guiomar Vidor, nosso 
companheiro de organização dos cursos e responsá-

vel também pela organização, junto conosco, com a 
comissão organizadora e com os demais seis Direto-
res, do III Congresso dos Trabalhadores no Comércio 
e Serviços, que se iniciará hoje à noite, às 19 horas, no 
Centro de Eventos e Treinamento da CNTC, na 902 sul, 
aqui em Brasília; diretores também aqui presentes; pre-
zados companheiros e amigos, Senadores Paulo Paim 
e Adelmir Santana; Senador Mozarildo, lá de Roraima, 
a quem também agradeço as palavras; companheiro 
Vicente da Silva, Vice-Presidente da nossa CNTC, aqui 
presente também; Luiz Carlos Motta... 

Vou citar os diretores aqui presentes, Senador 
Mão Santa e Senador Paulo Paim. O Luiz Carlos Motta 
é diretor da CNTC e diretor tesoureiro da Força Sindi-
cal. Acho que seria interessante o Motta falar em nome 
da central oportunamente, em nome da Força Sindi-
cal – não sei a sua opinião –, porque o Paulinho ficou 
impedido de vir para a cerimônia. (Palmas.)

Idelmar Motta Lima, que também está aqui pre-
sente, nosso segundo secretário; Dorvalino, o compa-
nheiro Dorvalino, lá de Maringá, no Paraná; a compa-
nheira Bernadete, da nossa diretoria e Presidente da 
Federação Nacional das Secretárias e Secretários; José 
Francisco, torcedor do Paissandu, lá de Belém do Pará, 
com toda a delegação lá de Belém, tanto da Capital, 
Mão Santa, quanto do interior do Pará, que é muito 
grande. Está aqui presente na primeira fila, o diretor 
da CNTC, Presidente da Federação dos Trabalhado-
res do Comércio lá do Estado do Pará, o companheiro 
Raimundo Nonato, que já foi citado – aquela referência 
que passei para o senhor; Edson Garcia, de Goiás e 
Tocantins, e sua delegação; Ronildo, de Sergipe, Pre-
sidente da Federação, o pessoal de Sergipe; Márcio 
Fatel, do Estado da Bahia, Presidente da Federação, 
Senadores, homenageados e telespectadores da TV 
Senado, em primeiro lugar, Senador Paim e Presidente 
Mão Santa, quero deixar um esclarecimento público 
de que a nossa CNTC é bastante heterogênea e atual-
mente – pode ser no futuro, não sabemos – ela não é 
filiada a nenhuma central sindical, ela é independente, 
mas temos todas as centrais – Não é, Zé Francisco? –, 
todas elas, dentro da nossa CNTC. Por isso que esse 
guarda-chuva, esse logotipo do nosso congresso aqui, 
é um tipo de um guarda-chuva, todos irmanados. Não 
é, Alves, lá de Belo Horizonte? Está aqui a presença 
do Sindicato dos Empregados do Comércio, de Belo 
Horizonte. É um guarda-chuva que abriga todas as 
centrais sindicais dentro da nossa Confederação, que 
é uma verdadeira matriarca, é uma mãe, e também 
os que não são filiados. Então, lá dentro, nós temos 
desde a CUT até a CGTB, a UGT. Então quero es-
clarecer que a gente não é filiado. Essa participação 
das centrais dentro da Confederação ocorre por meio 
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das federações que são filiadas às centrais sindicais. 
O Patah tem um sindicato, que é a UGT; o Motta, da 
Força; Idelmar, que está aqui na mesa, é da CTB; o 
companheiro Romildo é da CUT –, não é Romildo? o 
Marcinho é da UGT; o Levi, que é o nosso presiden-
te em exercício está filiado à Força Sindical; o Valmir, 
que é o nosso tesoureiro, está na UGT, e assim por 
diante. Um esclarecimento para a gente, depois, não 
ser confundido pensando que está só sobre uma ban-
deira. Estamos sobre todas as bandeiras, e é o motivo 
desse logotipo, de união, de unidade. E é só por meio 
dela que vamos conseguir a regulamentação, compa-
nheiros! (Palmas.) Sem ela, a gente não chega a lugar 
algum. E vaidade aqui não existe, porque, se houvesse 
vaidade, a gente não estaria com todas as represen-
tações das centrais aqui dentro. Então, aqui a palavra 
de ordem é unidade.

Bom, a outra coisa seria... Antecipando a data do 
Dia do Comerciário, eu queria agradecer carinhosa-
mente o requerimento do Senador Paulo Paim por ter 
S. Exª atendido a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Comércio. Estamos, nesta oportunidade 
– não é, Rogério, companheiro lá do Rio Grande do 
Sul, de Santa Maria, centro do Rio Grande? – ante-
cipando, Presidente Mão Santa, um congresso que é 
um marco na história dessa categoria. 

Hoje à noite, se o senhor tiver oportunidade, já 
está convidado – já mandei o convite por escrito, in-
clusive, para o seu gabinete, há tempos. É um marco 
na história da confederação. Lá, hoje, às vinte horas, 
a gente vai contar com a presença de delegados. Se-
rão aproximadamente, Mão Santa, 800 pessoas, cuja 
maioria, setecentas e tantas pessoas, é de delegados 
de todos os Estados do País, indistintamente, desde 
o Amazonas até o Rio Grande do Sul, representação 
legítima sindical de sindicatos e de federações. Aproxi-
madamente 628 Sindicatos do Sistema Confederativo 
da CNTC. O Senador Paulo Paim vai ter a honra de abrir 
o congresso lá com a gente; Presidente Mão Santa eu 
o convido aqui ao vivo, já foi protocolado o documento.. 
E eu gostaria muito também, apesar de ter-se ausen-
tado da sessão o Senador Adelmir Santana...

Ah, ele está aqui!
Adelmir Santana, gostaria que o senhor estivesse 

na abertura, pois também estava aqui naquela última 
sessão do Senado que foi agitada, o fator previdenci-
ário. Aqui nós estávamos juntos, todos aqui, como o 
Levi disse. A gente passou dois ou três dias por se-
mana no Senado, acompanhando matéria nossa. Nós 
confraternizamos aqui com a aprovação do reajuste 
– Não é, Mão Santa? – e fim do fator previdenciário. E 
eu cheguei no Adelmir e falei: Adelmir, olha, por favor, 
já mandei três vezes por escrito lá com a assessoria. 

Por quê? Por que se trata de uma representação impor-
tantíssima do segmento nosso dos comerciários. Ele é 
o segundo Vice-Presidente da Confederação Nacional 
do Comércio. Ele é Presidente Nacional do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE e Senador desta Casa. É 
Presidente do Fecomércio do Distrito Federal. Então, 
na política, como bem falou o Ricardo Patah, a gente 
tem que ter essa interlocução, para chegarmos a um 
entendimento, para chegarmos a um projeto redondi-
nho. E nada mais oportuno do que estar realizando, 
Presidente Mão Santa, esse congresso hoje, que vai 
incluir uma oficina temática específica para tratar só do 
assunto “regulamentação”, para ver até onde se pode 
chegar, nesse projeto, com relação à sua regulamen-
tação e até onde a gente pode chegar na conquista de 
algum direito. Porque a gente não quer só um carimbo 
do Paulo Paim, para dizer que está regulamentado e 
ponto. Não é Paulinho – o Paulo Guadalupe aqui de 
Goiânia? Não é só bater um carimbo. Não! É profissão 
comercial e pronto. Sem nada? Acho que aí fica difícil, 
Adelmir Santana.

Acho que a gente tem que flexibilizar de um lado, 
flexibilizar de outro, e assim a gente faz política, prin-
cipalmente dentro desta Casa. (Palmas)

Mas tenho certeza...Eu dei uma entrevista, hoje, 
de manhã, na TV Brasil, Presidente Mão Santa, entre 
sete e meia e oito horas da manhã, sobre o congresso, 
sobre o que vai rolar no congresso, sobre mega-fusão, 
regulamentação, segurança e saúde do trabalhador 
também, porque são uma calamidade essas doenças 
ocupacionais que acontecem no comércio. E a gen-
te estava falando justamente isso, Senador Aldemir 
Santana e Senador Paim, sobre essa necessidade 
do entendimento. Nós somos conscientes de que, do 
jeito que está o projeto, Senador Paulo Paim, que foi 
um pedido nosso mesmo – é como o senhor sempre 
diz, faço o que a base lá, a parte interessada me soli-
cita –, sabemos perfeitamente que há uns ajustes que 
temos que fazer.

Apesar de ter sido uma deliberação do último 
congresso, em 1993, no Centro de Convenções Ulys-
ses Guimarães – foi de lá que saiu essa proposta – por 
intermédio da pessoa de José Carlos Perret Schulte, 
ele hoje está fora de combate, infelizmente. Está do-
ente, com problema seriíssimo, e não pode mais atuar. 
Mas diversos companheiros, que estão lotando essa 
galeria aqui e este plenário, participaram daquele mo-
mento em 1993; porém, de lá para cá, a coisa andou, 
não é Adelmir? Foi mudando, muitas coisas avança-
ram: inovação tecnológica, transformação, não é Pa-
tah? Também na área do comércio, como você citou. 
E nós temos que acompanhar essa evolução e, para 
isso, temos que entrar num entendimento. 
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Olha, Adelmir Santana, vou te dizer uma coisa: 
eu preparei aqui, ali naquela mesa, não copiei de ne-
nhum livro, veio da cabeça. Eu acho o seguinte, viu 
Paulo Paim, na história, os homens constroem um 
nome, como JK (Juscelino Kubitschek). São oportu-
nidades, Senador, como essa – eu vou dizer por que, 
daqui a pouco – são obras de cunho social, como essa 
regulamentação da profissão, que deixam uma mar-
ca inesquecível na sociedade brasileira, e no mundo, 
quem sabe. E, como o senhor disse, a minha área 
é educação – sou um homem de prevenção de aci-
dentes do trabalho e da área de educação, graças a 
Deus. O senhor falou em capacitação, em educação, 
no Sesc, no SENAC. Olha, Adelmir Santana, após a 
regulamentação da profissão, há todo um projeto, não 
é Guiomar, não é Presidente Levi, há todo um projeto 
depois de capacitação, de qualificação. A gente não 
para aí. Acho que a regulamentação é o inicio de um 
futuro promissor para fortalecer cada vez mais a clas-
se comerciária deste País. (Palmas)

E o Sistema S – Sesc, Sesi e Senac – que o se-
nhor citou aqui vai ter um papel, Paulo Paim. Eles já 
têm uma estrutura já montada – a gente não vai ter de 
inventar a roda não, Levi – para a gente agir de uma 
forma bastante aberta, transparente. Não como esses 
cursinhos que a gente vê aí, na maracutaia, em que 
o cara assina uma nota de R$8,00 e recebe um che-
que de R$80 mil, como foi naqueles escândalos do 
FAT na época do Fernando Henrique Cardoso. Que-
remos algo transparente, com um controle social de 
ambas as partes, para a gente fazer um trabalho que 
realmente dignifique, dê importância à classe comer-
ciária deste País.

Eu acho que a regulamentação é o primeiro pas-
so para a gente avançar. Não adianta nada um carim-
bo na carteira dizendo que é comerciário. E daí? Vai 
parar por aí? Não adianta nada a gente dizer isso e o 
comerciário continuar trabalhando atrás de um balcão. 
Que tempo que ele vai ter para se capacitar, para es-
tudar ou fazer uma faculdade, um outro curso, se ele 
pretender?

Então, acho que é o início, Senador Paim, de um 
processo que não termina aí, Mão Santa. É daqui para 
a frente. E o Sistema S tem um papel fundamental.

E quando eu disse essa frase que o homem 
constrói um nome, como JK, e finca na história deste 
País, com uma ação social como esta. A ação social 
é justamente a educação, que parte da regulamenta-
ção – e depois vem capacitação, qualificação e outros 
passos. Eu acho que quem ganha é o lojista, é o País, 
é a família, é o próprio profissional comerciário e o co-
merciante deste País.

E há um outro dado que vou lançar de forma 
inédita – nós somos sócios do Dieese e há um dados 
aqui que eu não posso deixar de revelar, dados que 
serão revelados só daqui a uns três ou quatro dias. Eu 
trouxe a informação quentinha, que foi fornecida, por 
um caso especial, pois estamos às vésperas do evento 
mais importante da classe comerciária deste País nos 
últimos tempos, que é o III Congresso Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio e Serviços, com a partici-
pação de 646 sindicatos e 26 federações.

Há uma pesquisa do Dieese recente, que será 
lançada, dizendo que dos 18,6%, Ademir Santana, do 
total da força de trabalho no País, que dá um total de 
34,5 milhões de trabalhadores, apenas 7,3 milhões 
deles têm carteira assinada. Esses dados foram for-
necidos pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, é uma 
situação preocupante.

O setor do comércio é o terceiro maior empre-
gador. Só perde para os setores de serviço e da in-
dústria.

Em 2009, o comércio abriu 297.157 vagas de 
trabalho formal, cerca de 30% do total de postos gera-
dos na economia do ano passado – 995.110. Quando 
comparado a outras atividades, os resultados do setor 
são ainda mais animadores, visto que a construção civil 
contratou 177.185 novos trabalhadores e a indústria, 
10.865. De janeiro a abril deste ano, foram criadas 
74.039 novas vagas no comércio.

Com relação à jornada de trabalho, que é peça 
integrante também do PLS nº 115, do Senador Paulo 
Paim, os trabalhadores do comércio

Tem em média, segundo o Dieese, uma jornada 
de trabalho, nas regiões metropolitanas, de 48 horas 
semanais. A extensa jornada de trabalho continua sen-
do um dos principais problemas no setor.

Em 2009, o comércio registrou a maior jornada 
média semanal praticada em quase todas as regiões 
metropolitanas pesquisas, quando comparado com os 
demais setores da atividade.

Diante desse quadro, Presidente Mão Santa, é 
urgente que a profissão seja regulamentada.

Um dos temas que será amplamente debatido 
nesse Congresso, que inicia hoje à noite, de 25 a 26, 
são 60 anos, como foi dito pela Mesa, na abertura do 
próprio Presidente, travada pelos dirigentes sindicais 
desse setor.

A remuneração média, inclusive, levantada tam-
bém pelo Dieese, dizem que ficou entre seiscentos 
reais em Recife e mil e setenta e oito reais no Distrito 
Federal. No entanto, a receita com vendas no setor 
cresceu 10% em 2009 e os dados de faturamento, por 
empresa, revelaram que somente a participação no 
mercado das três maiores redes atingiu 40% do fatu-

177ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22892 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

ramento total do setor de 2009, que significa setenta 
e um milhões e 600 mil reais.

No primeiro trimestre deste ano, o volume de 
vendas deu 12,78%, e a alta na receita nominal al-
cançou a taxa de 15,64% frente a igual período do 
ano anterior.

Quer dizer, a economia está boa, o comércio 
está bem e o comerciário continua com a velha rei-
vindicação de regulamentação dessa questão que eu 
não vou repetir aqui, porque já foi dito pelo Levi, à foi 
dito pelo Ricardo Patah -, não quero ser um papagaio 
repetitivo. É uma questão de equilíbrio que deve ha-
ver, por que só um lago ganha? E o nosso? E quanto 
à regulamentação, repito, não quero só um carimbo: 
“regulamentou a profissão” E aí? E os direitos? O que 
podemos conquistar?

E as megafusões, Presidente Mão Santa. O pro-
cesso das fusões está na ordem do dia, com as aqui-
sições de grande redes varejistas. Um elemento a ser 
considerado nesta discussão é o alto grau de con-
centração já existente. Caso não haja nenhuma re-
gulamentação, ela se intensificará, podendo impactar 
negativamente nos empregados do segmento, geran-
do mais precarização e flexibilização nas relações de 
trabalho. É outra oficina temática que vai estar dentro 
do Congresso, hoje à noite, para discutir também as 
megafusões no setor de comércio varejista. Esse é um 
tema bastante preocupante.

Existe, inclusive, um projeto da Manoela D’Ávila, 
que é do Rio Grande do Sul, sua conterrânea Paulo 
Paim, que construímos junto com as Centrais Sindicais, 
junto com o Lucas, com o Zé Maria, contra demissões 
em massa, justamente para dar proteção contra esse 
tipo de megafusões, que ocorrem não só no comér-
cio, mas também na indústria, no setor financeiro, nos 
bancos. Ou seja, adquiri-se uma unidade, fecha-se a 
outra e o que sobrou demite-se.

Então, esse setor precisa também de uma regu-
lamentação. O Legislativo tem que ver como vamos 
resolver a questão da megafusão. É preocupante. Isso 
está vindo como um rolo compressor no Brasil, e não 
vemos ação alguma para impedir. O Cade vira mera-
mente um bureau, que também não resolve nada. É 
de o Legislativo começar a analisar também, discutir 
em audiência pública. É de começar a fazer uma dis-
cussão sobre isso. 

Diante da importância do comércio para a eco-
nomia brasileira, da conjuntura analisada e da injus-
tiça que precisamos a séculos corrigir junto a traba-
lhadores e trabalhadoras de todo o nosso País, nada 
mais justo do que regulamentá-la, junto ao Congresso 
Nacional, definitivamente, e criarmos posteriormente 
uma legislação específica para o setor, devido a sua 

peculiaridade e importância para o Brasil e para a so-
ciedade brasileira.

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

Convidamos para usar a tribuna do Senado o 1º Te-
soureiro da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio, Sr. Valmir de Almeida Lima.

O SR. VALMIR DE ALMEIDA LIMA – Sr. Pre-
sidente desta sessão Senador Mão Santa, Senador 
Paulo Paim, nosso amigo, componentes da Mesa; to-
dos já falaram o que eu tinha de falar ou pensava em 
falar, mas o que mais me impressionou foi ouvir as 
palavras de V. Exª, Sr. Presidente, porque acho que V. 
Exª traduziu para todos nós comerciários aquilo que 
é real, aquilo que é vida. E era disso que estávamos 
precisando.

Estamos, aqui, com muito orgulho, todos os meus 
companheiros e diretores da minha confederação. Eu, 
por exemplo, que já tenho 52 anos de comerciário, tenho 
o prazer e o orgulho de me sentar à mesa junto de V. 
Exª para ouvi-lo dizer que o principal do seu trabalho, 
atualmente, no Senado, é defender os comerciários; 
isso me deixa feliz. (Palmas.) E deixa feliz, também, 
acredito, os meus companheiros do plenário.

Sr. Presidente, não existe coisa mais bonita na 
vida do que o trabalhador, quando ele é um trabalha-
dor honesto, sincero e que ame a sua profissão, como 
eu sempre amei a minha.

Estamos, aqui, representando, também, a minha 
confederação junto com os nossos diretores, tanto da 
mesa quanto do plenário.

Eu queria, também, acrescentar ao Senador Adel-
mir Santana. Senador, eu sou o conselheiro mais antigo 
do Sesc e do Senac, no meu Estado, que é Pernam-
buco. Eu sou um batalhador. Eu brigo muito com seu 
companheiro Josias Albuquerque. V. Exª deve conhe-
cer muito bem, que é o Vice-Presidente da Nacional. 
Brigo com ele – não em vias de fato –, mas brigo com 
ele na amizade, porque já o conheço há muitos anos, 
há mais de 40 anos, e a gente sempre se entende, de 
uma maneira tal, que as minhas convenções, dos meus 
sindicatos, que são do Rio Grande do Norte ao Acre, 
mas o de Pernambuco, nós resolvemos conversando, 
sem briga e sem mais delongas.

Isso também me engrandece, porque eu entendo 
que hoje a gente só vence com o diálogo, a gente não 
vence as batalhas com faca e nem com arma nenhu-
ma. A gente vence conversando, dialogando. E é isso 
que a nossa confederação ensina e os nossos com-
panheiros das nossas confederações filiadas atendem 
a esse pedido da confederação.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, 
eu quero agradecer e repetir novamente: um comer-

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 22893 

ciário que passou 15 anos esfregando o seu umbigo 
no balcão de uma loja, que chega hoje a ser tesourei-
ro da confederação do porte da CNT e que chega a 
assentar na Mesa do Senado Federal, isso para mim 
é um orgulho.

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

Cícero um dos maiores Senadores da História dizia: 
“O Senado e o povo de Roma.” Nós podemos dizer: o 
Senado e o povo do Brasil estamos aqui.” (Palmas.)

Convidamos para usar a tribuna do Senado Fe-
deral o Diretor de Assuntos Culturais e de Orientação 
Sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Comércio, o Sr. Guiomar Vidor.

O SR. GUIOMAR VIDOR – Bom-dia, Sr. Presi-
dente, Senador Mão Santa, Senador Paulo Paim, de 
quem temos um grande orgulho de sermos conterrâ-
neos, não só do Rio Grande do Sul, mas da cidade de 
Caxias do Sul. E destacar aqui que não precisaria fazê-
lo, mas é importante fazê-lo de público, nesta Casa, 
o gratificante trabalho que V. Exª tem feito da defesa 
dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras 
deste País.(Palmas.) Muito obrigado, Paim.

Srªs e Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Comércio, CNTC, companheiros e companheiras 
da Fecosul, das demais federações e sindicatos de 
comerciários e de serviços e outras entidades aqui 
presentes.

Eu quero fazer uma saudação especial às mu-
lheres pelos 100 anos da comemoração do Dia In-
ternacional da Mulher.(Palmas.) E como dizem, Sr. 
Presidente, elas são 50% da população e a outra 
metade são filhos dela. Então o senhor vê que elas 
dominam efetivamente e, hoje, apesar de serem a 
maioria da população, muitos direitos ainda preci-
sam ser conquistados para as mulheres que sofrem, 
particularmente na nossa categoria, a dupla e a tripla 
jornada de trabalho.

Em nome da Federação dos Empregados no 
Comércio de Bens e Serviços, do Rio Grande do Sul, 
entidade que presido com muito orgulho, e como Di-
retor da CNTC, cumprimento a todos, agradecendo 
a distinção e a homenagem que hoje é concedida 
aos trabalhadores e trabalhadoras do comércio no 
Brasil.

Agradeço, especialmente, ao Senador Paulo Paim, 
proponente desta homenagem, bem como aos demais 
Senadores que aprovaram a iniciativa. Queremos, em 
especial, cumprimentar todos os comerciários, homens 
e mulheres, que, a despeito de toda dificuldade da 
profissão, exercem e recebem com tanta atenção e 
carinho, contribuindo para autoestima do consumidor. 

Homens e mulheres que precisam passar por cima de 
dificuldades pessoais, esquecer a baixa remuneração, 
jornada de trabalho excessiva, além do trabalho aos 
domingos e feriados.

Nesta data, não poderíamos deixar de nos referir 
aqui que há mais de uma década os comerciários en-
frentam a política de desrespeito ao repouso dominical, 
cassado por medida provisória no ano de 1997, ato que 
demonstrou uma absoluta falta de consideração com 
os trabalhadores, em sua maioria mulheres e mães, e 
seus familiares, prestigiando os grandes investimentos, 
que, abrindo seus megaestabelecimentos em domingos 
e feriados, sufocam a venda do pequeno comércio, o 
denominado comércio de rua, gerando mais desem-
prego e concentração de renda.

Nos últimos anos, com a unidade dos comerciários 
brasileiros, tentamos construir uma nova legislação para 
regulamentar o trabalho aos domingos e feriados junto 
ao Governo Federal e ao próprio Congresso Nacional. 
Esta Casa, diga-se de passagem, votou favoravelmente 
a essa lei, que não foi aprovada na Câmara dos Depu-
tados. Dessa forma, não obtivemos êxito.

Nova tentativa, Senador Paim, se desnuda a par-
tir desta Casa, por meio de dois projetos: um de sua 
autoria, o Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2007, 
e outro do Senador Pedro Simon, o Projeto de Lei do 
Senado nº 152, de 2007, que buscam restabelecer 
esse direito, juntamente com outros que objetivam a 
regulamentação da profissão.

A regulamentação da profissão, como falou aqui 
o nosso presidente, é uma reivindicação antiga dos 
trabalhadores e das trabalhadoras do comércio de 
nosso País, que somam hoje mais sete milhões de 
empregos formais. Trata-se de homens e mulheres, de 
todas as idades, que todos os dias constroem, com o 
seu trabalho, com sua dedicação e com seu esforço, 
uma categoria cada vez mais qualificada para servir 
às exigências de milhões de consumidores dos mais 
diferentes extratos sociais.

A despeito de sermos uma das categorias mais 
antigas do País, nada mais queremos do que lutar pelo 
reconhecimento de nossa profissão, implantar regras 
que possibilitem melhorar nossas condições de vida 
e trabalho, qualificação profissional e possibilidade 
da construção de uma permanência mais duradoura 
no emprego, que hoje amarga uma rotatividade que 
supera os 50% ao ano no setor, neste ano beirando 
os 60%.

Esta categoria tem esperança num outro futuro 
para o nosso País. Muitos avanços foram conquista-
dos, mas muito ainda precisa ser feito. Seguimos junto 
com os movimentos sociais pressionando o Governo 
no rumo das mudanças, buscando a retomada do de-
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senvolvimento econômico com soberania e principal-
mente com valorização do trabalho, com a redução dos 
juros, hoje altíssimos e prejudiciais ao consumidor e 
aos setores produtivos da sociedade brasileira, com 
a redistribuição da renda nacional, com a redução da 
jornada de trabalho para 40 horas semanais – projeto 
do Senador Paulo Paim e do também Senador Inácio 
Arruda (Palmas.) –, gerando com essa medida mais 
de 2,5 milhões de novos empregos e melhorando a 
qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras 
deste País.

Companheiros e companheiras, esse nosso con-
gresso deverá ser um marco. Nós temos que pressio-
nar o Presidente Lula para que sancione o fim do fator 
previdenciário e o reajuste dos aposentados, aprovados 
por esta Casa na última semana, para corrigir um erro 
histórico contra a classe trabalhadora brasileira.

Nos próximos três dias, os trabalhadores do co-
mércio e serviços do Brasil realizam, aqui em Brasí-
lia, o maior congresso de sua história, mais de 600 
delegados de todos os recantos desta Nação, para 
debater e deliberar sobre os mais variados temas de 
interesse da classe trabalhadora. Construir um plano 
de lutas que unifique a ação dos comerciários brasi-
leiros rumo a novas conquistas, em particular a defesa 
da regulamentação da profissão.

A história mostra que os comerciários brasileiros 
nunca ficaram à margem da luta social; foram protago-
nistas, muitas vezes anônimos, mas cada um, ao seu 
tempo e lugar, deixou sua contribuição para as con-
quistas na persistente esperança de construir uma nova 
sociedade, livre e justa, onde todos os trabalhadores 
possam exercer plenamente a condição de cidadãos.

Viva os comerciários do Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Como último orador, convidamos o inspirador desta 
Sessão Especial, o Senador Paulo Paim. Mas abriria o 
Livro de Deus, que diz que os últimos serão os primei-
ros. Esse, hoje, é o primeiro e maior líder trabalhista 
do País. (Palmas.)

Paim, tínhamos que botar “Emoções”, de Ro-
berto Carlos!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Já co-
locaram!

Olha, à medida que vamos envelhecendo – e eu 
não tenho problema nenhum de dizer que eu estou 
envelhecendo, que completei 60 agora, no dia 15 de 
março –, ficamos mais emotivos. Antes de eu falar, 
vocês levantaram e bateram palma de pé... Segurem 
o coração do velho aqui! O coração está batendo bem 

mais forte com essa homenagem que vocês fizeram 
aqui. (Palmas.)

Mas me deixem primeiro dizer para vocês que 
estou muito feliz no dia de hoje. E é claro que eu vou 
controlar aqui a tal da emoção, porque, senão, vão di-
zer: “Poxa, Paim, pare de se emocionar; você faz com 
que nós nos emocionemos, e não fala no fim!” Mas por 
que isso? Confesso a vocês – o Senador Mão Santa 
sabe disso, bem como os outros Senadores que es-
tão aqui – que, cada vez que eu venho à tribuna des-
te Senado, não importa para mim se há um Senador 
no plenário ou se há 30 ou 81, porque, cada vez que 
eu subo aqui, com todo o respeito aos Senadores, eu 
acabo sempre olhando mais para o horizonte. E sabem 
quem é que eu vejo? Vejo o povo gaúcho, vejo o povo 
brasileiro, e é para esse povo que tenho que prestar 
conta, cada vez que venho à tribuna. (Palmas.) E faço 
isso com amor, com a alma, com o coração, porque 
acredito naquilo que vocês fazem, e vocês me man-
daram para cá.

Às vezes, quando chego a um lugar, ouço: “che-
gou o Senador”. Sabe o que eu gosto de dizer? Che-
gou um empregado de vocês, porque vocês é que 
nos mantêm aqui, vocês é que pagam o nosso sa-
lário. (Palmas.) Vocês é que têm que dar a direção, 
e nós temos que responder para vocês, sim. E faço 
isso com o maior orgulho. Tenho orgulho de estar 
aqui representando os trabalhadores do campo, da 
cidade, da área pública, da área privada e de todos, 
indiscriminadamente.

Por isso, quando os companheiros me procu-
raram para esta sessão sobre o congresso dos co-
merciários e comerciárias (3º Congresso Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio e Serviços), eu disse 
que, com muito orgulho, eu pediria esta sessão. E eu 
perguntava, aqui na Mesa, Mota, e os companheiros 
me diziam: “Paim, aqui estão representados todos os 
Estados”. Sei que vocês que vieram de muito, muito 
longe, para este evento; e, do evento de hoje à noite, 
ficarão três dias.

Olha, quero aqui assumir um compromisso, an-
tes mesmo de citar a Mesa. Vou estar lá na abertura, 
mais o Senador Adelmir Santana e outros Senadores. 
Seria muito bom fazermos um acordo: no encerramen-
to, na quarta-feira, ao meio-dia, vocês apresentariam 
lá uma proposta de acordo, e nós assumiríamos o 
compromisso de votá-la ainda este mês, no máximo 
em junho, antes do recesso, aqui no Congresso. (Pal-
mas.) Porque sei da habilidade e da competência de 
vocês. É muito maior do que a nossa. Ficamos aqui 
naquela história de “não podemos abrir mão da posi-
ção original que apresentamos”... Mas vocês, com a 
sabedoria que foi colocada aqui por todos os que me 
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antecederam, sabem que temos que negociar, porque 
a vida é assim.

Vocês sabem, no reajuste dos 100%, meu amigo 
Guiomar, sabíamos que teríamos de migrar, e fomos 
para 80%. O Senado aprovou, a Câmara aprovou, o 
Senado aprovou novamente. E, por amor de Deus, 
por amor de Deus, eu digo: a diferença foi 0,7 entre 
aquilo que apresentaram na Mesa e aquilo que acor-
damos. Estou convencido, meus amigos e minhas 
amigas, de que não será vetado, e o índice de 7,72% 
será sancionado pelo Presidente Lula, retroativo a 
1º de janeiro. (Palmas.) Não há sentido em não ser. 
Sabem qual a diferença? São seiscentos milhões. 
Seiscentos milhões, no orçamento da Seguridade, é 
menos do que uma gota d’água no oceano. É muito 
menos. Então, estou muito tranquilo nesse aspecto 
de que vamos chegar lá.

Depois eu falo do fator. Quero falar do fator. Mas 
quero, Presidente Mão Santa, primeiro, dizer que sabia 
que V. Exª estaria aqui para presidir a sessão. E que-
ro dizer a este Plenário que, no debate do fator previ-
denciário, eu precisava arrumar um Relator que, como 
nós dizemos, não dobrasse a espinha, que segurasse 
a pressão. Daí fui lá atrás do Senador Mão Santa. E 
disse: “Mão Santa, este aqui é para quem é de fibra, 
de raça, que não se entrega. É pau-ferro [eu não que-
ria dizer, mas veio do plenário]. Esse é para quem é 
pau-ferro”. “Qual é o problema, Paim?” “É o tal do fa-
tor previdenciário.” “Explique-me bem o que é isso.” Eu 
expliquei que era uma lei de 1999... “Dê-me aqui.” Foi 
a todas as Comissões como Relator e trouxe-a para o 
plenário, pela aprovação do fim do fator previdenciário. 
Parabéns, Mão Santa! Você foi o Relator. Pouca gente 
sabe que você foi o Relator. (Palmas.)

Porque, pessoal, temos posições claras e de-
finidas. Claro que vocês sabem que sou da base do 
Governo e que fizemos um grande governo, um gran-
de governo em que o PIB já está prevendo, para este 
ano, 8%; em que geramos 12 milhões de empregos 
com carteira assinada. Nunca, nunca a economia 
bombou tanto!

Olha que, esta semana, houve um empresário lá 
no Sul, em Canoas – e podem ir lá que está lá a placa 
colocada –, dizendo: “Arrume-me 500 trabalhadores 
que eu coloco os 500!” Olhem o que ele pediu: 500 
trabalhadores. E eu perguntei: “Têm de ser técnicos?” 
“Não, não; mande-os, que nós os formamos na própria 
empresa.” Quinhentos!

Ora, se isso tudo é verdadeiro, se nós somos 
hoje uma referência perante o mundo... O Brasil hoje é 
um dos principais países do mundo. Eu vi – vocês que 
vieram no avião, muitos aqui vieram de avião, muitos 
vieram comigo lá do Rio Grande do Sul –, ali na pol-

trona do avião, uma frasezinha que diz: “Em dez anos, 
seremos a quinta economia do mundo”. Para mim, nós 
já somos a quinta economia do mundo! Se já somos ou 
estamos nos aproximando, significa o quê? Significa o 
quê? Que estamos arrecadando muito, muito, muito! 
A maior arrecadação da Receita Federal, nos últimos 
20 anos, foi no mês de abril. Então, há dinheiro, sim, 
para acabar com o famigerado fator e pagar os apo-
sentados e pensionistas! Há dinheiro, sim!

E vejam, na minha fala, estou elogiando o meu 
Governo. Eu sou deste Governo. Por isso, acredito 
muito no diálogo, no entendimento. Sei que o Fórum 
Sindical dos Trabalhadores, que todas as centrais e 
confederações vão ter um diálogo com o Executivo 
para apontar o caminho.

Acredito que é possível, sim, dizer para os nos-
sos netos, nossos filhos e nossos bisnetos – tomara, 
um dia, já que eu digo que quero mais é envelhecer... 
Eu tenho 60 e, um dia, vocês me verão com 70, usan-
do uma bengalinha; com 80, botando uma lente maior 
nos óculos, porque é assim; com 90, caminhando bem 
devagar, e poderão me chamar de velho que eu estarei 
bem feliz, estarei com 90 aninhos, e quero lembrar-
me deste mês de maio. Este mês de maio é uma data 
histórica. Vocês podem crer que é uma data histórica, 
não só pelo fim do fator, não só pelo reajuste dos apo-
sentados, mas pelo momento que a economia vive. 
Com certeza, vai ser no mês de maio que nós vamos 
fechar o acordo para aprovar, nem que seja em junho, 
mas antes do recesso, o PL nº 115, que regulamenta a 
profissão dos comerciários! É isso o que nós estamos 
pensando. (Palmas.)

Quero cumprimentar o Levi, que é o presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Co-
mércio, e dizer que, independentemente dessa história, 
vocês me conhecem. Eu não sou daqueles que dizem: 
“Não, porque o sindicalista tal e beltrano, esse é com-
bativo, aquele não é”. Eu queria, na sua figura, pedir 
uma salva de palmas, Levi, para mais duas pessoas: 
para o Almeida, que está doente, e para o meu amigo 
Schulz, que está também doente. (Palmas.)

Que fique uma grande salva de palmas para os 
dois e para tantos outros guerreiros que, ao longo da 
vida, fizeram a sua parte do seu jeito, talvez mais con-
tundente ou menos contundente.

Eu disse que sou meio rebelde, mas isso acho 
que é coisa do Zumbi lá, dos quilombolas, que tiveram 
que se rebelar sempre para conquistar a liberdade, a 
igualdade e combater a escravidão.

E há o Décio de Freitas – sou metido e vou 
contar essa história. O Décio de Freitas já faleceu. 
Lembro-me lá do Sul, o Guiomar lembra. Era um es-
critor branco que tinha o maior carinho por nós, pelo 

181ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



22896 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

nosso trabalho aqui, que me dizia, quando a gente se 
elegeu Senador – eu tenho o artigo em casa, numa 
parede –: “Agora vamos mandar o nosso Zumbi para 
o Senado”. Eu tenho o maior orgulho desse artigo e 
lá no meio escreve que o nome da esposa do Zumbi 
era Teresinha Paim, aí é demais. Era Teresinha Paim. 
(Palmas.) Obra dele.

Então, talvez essa rebeldia minha, mas com 
muita convicção, vocês podem saber que tudo o que 
eu defendo aqui, eu tenho consciência de que está 
na linha certa. Quando eu falo em Previdência pode 
sentar comigo quem quiser. Até eu vi hoje, na IstoÉ 
– interessante –, um dos maiores críticos – em cima 
do meu trabalho em matéria de Previdência – não 
vou dizer o nome dele, mas está na IstoÉ, eu não 
gosto de dizer o nome dele. Ele sempre diz que a 
Previdência estava quebrada, falida, deficitária e que 
o Paim ia terminar de quebrar. Eu vi na IstoÉ, casu-
almente eu li hoje, pela manhã, o repórter entrevista 
ele e pergunta: “E a Previdência, está quebrada ou 
não está?” Ele disse que não, não está. Olha, você 
avançou, eu não disse o teu nome, você sabe que 
eu estou falando com você. Quando até você reco-
nhece que não está quebrada mostra que, mais uma 
vez, os trabalhadores estão com a razão. (Palmas.) 
Pode escrever no editorial o que você quiser, mas eu 
li na IstoÉ deste fim de semana, você disse lá que 
não está quebrada. E eu sempre disse que não está 
quebrada. Sempre foi superavitária, sempre usaram 
o dinheiro da Previdência para outros fins, isso é his-
tórico, eu não vou repetir aqui. Vocês sindicalistas, 
todos sabem disso, mas mostra que, mais uma vez, 
os trabalhadores estavam com a razão.

Quero cumprimentar o Ricardo Patah e permita-
me, você que é Presidente da União Geral dos Traba-
lhadores, antes mesmo de pedir palmas para você, eu 
queria que, antes de eu concluir aqui, déssemos uma 
salva de palmas não só a você, Patah, pelo trabalho 
que vem fazendo, mas uma salva de palmas, porque 
eu sei que neste plenário estão todas as centrais, de 
uma forma ou de outra representadas. Todas, porque 
todas têm compromisso com essa causa.

Eu me permito dizer aqui.
Quero cumprimentar o Luiz Carlos Mota, aqui 

representando a Força Sindical. (Palmas.) Quero cum-
primentar a Geralda, que aqui representa a CUT, ou 
os seus representantes, que estão lá na galeria, para 
que dessem uma salva de palmas. (Palmas.) Quero 
cumprimentar o Alves pela Nova Central. (Palmas.) O 
Guiomar, da CTB, sempre na linha de frente com a 
gente – a CTB está aqui representada, porque ele fa-
lou somente como comerciário. (Palmas.) O Vicente, da 
UGT – além de estar na Mesa com o Patah. (Palmas.) 

O José Augusto, que representa aqui todas as confe-
derações, que é o fórum sindical dos trabalhadores, e 
não só como comerciário aqui. (Palmas.)

Enfim, cumprimento a todos, porque sempre es-
tiveram conosco nos embates, tanto a Conlutas como 
a CGTB. Também uma salva de palmas para os com-
panheiros. (Palmas.)

Se eu não citei alguma central sindical, peço 
a vocês que me lembrem, que eu citarei com muito 
orgulho. Nós temos tido aqui no Congresso um tra-
balho, e vocês são testemunhas, de conversar com 
todas as centrais e confederações, em um caminho 
de unificar cada vez mais, como aqui foi dito, os in-
teresses dos trabalhadores. Isso porque eles estão 
acima na minha avaliação. Sinceramente, eu vou dizer 
aqui – depois, se eu me incomodar aqui azar o meu 
– que, para mim, os interesses dos trabalhadores, 
do nosso povo, da nossa gente ultrapassa qualquer 
vaidade particular dessa ou daquela central, desse 
ou daquele Deputado, desse ou daquele Senador, e 
até dos Partidos políticos.

Vocês estão acima! Os trabalhadores, os aposen-
tados, os discriminados, que são o povo brasileiro, é 
isso que norteia a nossa atuação.

Tomara que, cada vez mais, centrais e partidos 
assumam um compromisso com vocês. É isso que me 
interessa e mais nada. (Palmas.)

Quero cumprimentar aqui, depois do Patah, o 1º 
Secretário da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res no Comércio José Augusto da Silva Filho, que já 
falou, é companheiro, estamos sempre juntos. Não é 
novidade que eu estarei hoje de novo. Uma salva de 
palmas especial para você. (Palmas.)

O Valmir, que é da mesma confederação e fez 
esse belo pronunciamento... Parabéns, Valmir!

Cumprimento também o Guiomar, que é parceiro 
lá do meu Rio Grande, de quatro costados. Ele está em 
todas, na linha de frente. Não tem uma vez em que eu 
ligo para o Guiomar e o Guiomar diz: “Onde é Paim? 
Se eu não for, mandarei sicrano e beltrano. Quantos 
companheiros têm de estar lá?”.

Ó Guiomar, tu tens sido um parceiro de luta lá 
no Rio Grande. Quero que nas palmas para você, 
estejamos dando uma salva de palmas a todos os 
guerreiros que travam uma batalha conosco de forma 
permanente.

Vou dizer para vocês que no dia em que aprova-
mos o fim do fator e o reajuste integral, eles estavam 
todos no aeroporto de Porto Alegre. Os companheiros 
que estão aqui sabem: estavam lá algo em torno de 
500 companheiros no aeroporto de Porto Alegre para 
fazer um agrado, um carinho, aquele carinho que faz 
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bem para a alma, o que eu chamo de acariciar a alma 
da gente, acariciar o coração da gente.

Então, uma salva de palmas também a todo esse 
povo do Rio Grande, que tem feito conosco essa ca-
minhada. (Palmas.)

E digo a vocês que eu não queria falar muito 
hoje. Só quero, rapidamente, dizer que essa questão 
dos comerciários, que é o motivo desta sessão de ho-
menagem – a gente usa como uma sessão de home-
nagem –, é mais para trazer ao debate os temas que 
interessam à classe trabalhadora.

Eu quero dizer também que a profissão de co-
merciário, como já foi dito, e eu repito, é a mais antiga 
do mundo. Quem não foi uma vez comerciário? Eu fui. 
Com oito anos, eu vendia banana, com orgulho. E não 
digo isso com demérito. Eu estou contando isso aqui 
porque estou orgulhoso. Eu vendia laranja, banana e 
frutas na feira livre em Porto Alegre. Eu morava em 
Caxias. Tinha um tio meu, que tinha uma banca, eu 
ia lá, ficava na casa do meu tio, e acabava vendendo. 
Depois, voltei e comecei a vender quadros. Em cada 
região, eu botava um quadro diferente. Quando eu 
chegava numa área que me diziam que era só torcida 
do Grêmio, lá eu botava fotografia do Grêmio. Era bom 
vendedor. Chegava numa área que era só Inter, lá ia a 
fotografia do Inter e vendia muito, muito quadro. Vendia 
muito quadro. Isso com 11 anos eu era vendedor de 
quadros e ia de casa em casa. Eu me lembro de um, 
que tinha uma luzinha dentro. Então, conforme a área 
que eu entendia mais adequada, eu mudava a figura 
como era a luzinha ali dentro. E vendia muito quadro 
iluminado. Talvez, esses quadros iluminados é que ilu-
minaram a minha vida.

Então, eu tenho a dizer a vocês que, graças ao co-
mércio, eu aprendi muito na vida. E hoje estou aqui.

E, por fim, somente dizer a vocês que muitos de-
safios nós travamos, aqui, neste Congresso Nacional. 
Eu estou aqui há 24 anos: quatro mandatos de Depu-
tado Federal e um de Senador. Para o azar daqueles 
que sempre dizem que tudo que nós apresentamos – 
porque é nós que apresentamos. Quando eu digo que 
apresento em torno de 1.300 projetos, eles acham que 
eu invento projetos. Eu não invento. São vocês que me 
mandam. Se eu apresento, os culpados são vocês; são 
vocês que me mandam as ideias.

O Estatuto do Idoso, sou obrigado a reconhecer, 
foi de um velhinho, do Rio de Janeiro, ele me mandou 
uma minuta. Disse: “Paim, te mandei para uns quan-
tos...” Tu encaminhas? Eu encaminhei, é lei há seis 
anos. É uma bela obra. Claro, que foi aprimorada na 
Câmara e no Senado. A própria proposta de 40 horas 

que apresentei junto com o Senador Inácio Arruda, 
na Câmara, é uma demanda do movimento sindical. 
A própria contribuição assistencial, que no meu en-
tendimento, a Câmara já devia ter votado, o Senado 
votou, por unanimidade... (Palmas.) Não sei por que 
está parada, ainda, lá na Câmara dos Deputados. Não 
sei por que alguém está obstruindo. Nós aprovamos, 
aqui, e disseram: olha, isso não aprova. Aprovou. A 
estabilidade do dirigente fiscal. Que história é essa 
de querer demitir o dirigente do Conselho Fiscal ou 
o suplente? (Palmas.) O que é isso? Onde é que nós 
estamos? Como é que tu vais fazer política se já te 
ameaçam com a demissão? Aprovamos aqui, a Câ-
mara que faça lá com a sua parte.

Voltando ao passado, lembro-me da história dos 
147%. No tempo em que a inflação estava lá em cima. 
Ah, esse Paim é demagogo, os 147% vão quebrar o 
País! Que loucura absoluta!

Fomos ao Supremo, um projeto que nós fizemos 
aqui, naquela época, nós aprovamos, e, baseado na 
relação que nós demos, o Supremo mandou pagar e 
pagou, e a Previdência não quebrou. Depois foram os 
42%, foi a mesma coisa; depois foi a PEC paralela. 
Lembram-se daquele embate que eu tive aqui com a 
reforma da Previdência? Eu disse: Só voto se vocês 
se comprometerem também com a PEC paralela. Dis-
seram que eu tinha enganado e que a PEC paralela 
não seria aprovada.

A PEC paralela foi aprovada sim. Demorei um 
ano peleando, foi aprovada e é lei. E hoje aqueles que 
duvidaram estão vendo.

Na questão da Previdência eu não vou repetir o 
fator. Não vou falar do salário mínimo de US$100,00. 
O que eu ouvi, meu Deus do céu, vocês não imagi-
nam! “Esse cara é louco. Acha que no Brasil o salário 
mínimo pode passar de US$100,00.”

Eu sou teimoso, eu acho que é coisa dos qui-
lombolas de novo. E teima, e teima, e teima, e o sa-
lário mínimo foi para 50, para 80, para 90, foi para 
100 e hoje é quase US$300,00 e ninguém fala nada. 
Mostrou que, mais uma vez, os trabalhadores es-
tavam certos. (Palmas.) Quem salvou a economia 
nessa crise econômica e financeira, a partir da crise 
imobiliária nos EUA, foi a questão das finanças no 
Brasil e também o salário mínimo. O salário mínimo 
injetou na economia, na época da crise, em torno de 
US$21 bilhões; é claro que isso foi fundamental para 
o mercado interno.

O que nós, trabalhadores, dissemos toda a vida? 
Invistam no mercado interno. Eu me lembro de que eu 
usava, tempos atrás, uma frase que é de um dos pais 
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do capitalismo, Henry Ford, que dizia: “O empresário 
inteligente é aquele que paga bem a seus trabalhado-
res, porque são os trabalhadores consumidores em 
potencial”. Quanto mais nós recebemos, mais a gente 
bomba o mercado interno.

E aí eu olho de novo para os idosos, que estão 
assistindo, com certeza, a esta sessão, porque eles 
sabem que tem que falar desse tema. Ora, quando a 
gente fala em acabar com o fator e dar o reajuste, nós 
estamos falando num universo de pessoas que ganham 
– vamos pegar o exagero – até R$3.500,00, na verdade 
R$3.445,00. Estamos falando desse universo. A ampla 
maioria fica entre dois e três salários mínimos. Dado o 
reajuste e acabando o fator, é um povo que vai fazer o 
quê? Vai gastar. Mas não vai gastar com viagem para 
o exterior, que nem dá. Vai comprar o remedinho, vai 
comprar roupa, muitas vezes vai ajudar o neto numa 
prestaçãozinha de uma coisa e de outra. Então, investir 
no mercado interno é uma obrigação.

Por isso eu quero dizer que no Projeto de Lei 
nº 115 a gente quer fixar um piso decente a nível na-
cional para os comerciários. Vão querer pagar agora 
R$600,00? Não chega bem a um salário mínimo, com 
os descontos. Se aplicar, com os descontos, sobre os 
R$600,00, não paga o mesmo salário mínimo. Não 
dá.

Então, meus amigos, eu concluo dizendo da 
minha alegria de mais este evento. E gostaria, vocês 
podem crer, que todos usassem a tribuna. Foi a partir 
do momento – não é, Senador Mão Santa? – que nós 
assumimos, eu como Vice do Senado, naquela época, 
essa possibilidade de todos falarem aqui, desde que 
não fosse de forma exagerada.

Só falavam na tribuna, em sessão de honra, os 
Parlamentares. Felizmente, quebramos esse tabu. De 
fato, eu não sou daqueles que dizem que a Câmara é 
a Casa do povo. A Casa do povo tem que ser o Con-
gresso, tanto o Senado como a Câmara têm que ser 
a Casa do povo. Tudo bem que a gente olhe para o in-
teresse do Estado, que é legítimo, por isso três Sena-
dores. Mas, para mim, acima da figura do Estado estão 
as pessoas, e as pessoas estão aqui e são vocês e é 
para vocês que a gente tem que prestar contas todos 
os dias, se possível. Todos os dias.

Eu tenho claro o compromisso de cada Senador, 
mas não posso olhar o mapa do Rio Grande do Sul, ou 
o mapa da Paraíba, ou o mapa de Brasília ou o mapa 
do Espírito Santo sem ver lá como estão as pessoas 
vivendo em cada Estado, como está cada homem, cada 
mulher, como foi tão falado aqui. Só para lembrar que 
a maioria é de comerciários – e volto de novo ao fator 

–, sabem quem mais apanha, quem é mais agredida 
na história do fator? São as mulheres, elas é que per-
dem até 50%, o homem perde 30%. Homenagear as 
mulheres é acabar com o fator. E vocês, mulheres, são 
as mais prejudicadas com o tal fator.

Termino, pessoal, dizendo que eu recebo muitas 
correspondências e não vou ler os e-mails, mas vou 
dizer uma frase curtinha de um e-mail que eu recebi 
esta semana, pois todo ele não vou conseguir lembrar, 
que diz o seguinte: “Olha, Senador, muita gente que 
adora as borboletas corre atrás das borboletas. Que 
bom é ver que o senhor não corre atrás das borbole-
tas; o senhor cuida do jardim, molha o jardim, aduba 
o jardim, e as borboletas vão estar sempre junto do 
senhor”.

Eu quero dizer isso a todos vocês e não só para 
mim. Nós cumprimos essa caminhada, e vocês, que 
vieram dos seus Estados não para esta sessão so-
mente, mas também para o grande congresso durante 
três dias, estão fazendo a sua parte e, com certeza, 
não estão correndo atrás das borboletas. As borbole-
tas vão, no jardim iluminado da vida de cada um de 
vocês, fazer com que este momento mágico aconteça, 
e o PL nº 115 vai ser regulamentado.

Viva os comerciários do Brasil! Essa luta é nos-
sa!

Um abraço a todos vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Inveja existe. Eu tenho inveja do Erasmo Carlos, que 
fez a música: “Meu amigo de fé, meu irmão camara-
da”. (Palmas.)

Esta 81ª sessão especial tem um valor extra-
ordinário, fiel ao nosso patrono Rui Barbosa, que di-
zia: “A primazia é do trabalho e do trabalhador”. Eles 
vieram antes. Eles é que fizeram a riqueza. Portanto, 
esta é uma homenagem a quem trabalha. Então, o 
Senado da República se engrandece com essa ho-
menagem que fazemos aos comerciários e presta-
dores de serviço. 

Então, nossos votos de que continuem com essa 
crença, porque foi o que Deus disse: “Comerás o pão 
com o suor do teu rosto.” E o Apóstolo Paulo, mais fir-
me: “Quem não trabalha não merece comer.”

Padre Antônio Vieira, que veio lá de Portugal e 
andou aqui pregando a mensagem de Cristo, disse: 
“Um bem sempre vem com outro bem.” E aqui adentram 
os nossos índios, que foram os primeiros donatários 
deste País. (Palmas.)

E continuariam. Neste País, como disse Darcy 
Ribeiro, que foi Senador, professor, somos uma raça 
só. Nós somos hoje essa mistura dos índios que aden-
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tram aqui, dos brancos portugueses, que trouxeram a 
organização cristã, e dos negros, que trouxeram a nós 
a coragem do trabalho, trouxeram a honradez, a alegria 
e a liderança aqui do Paulo Paim. (Palmas.)

Esta é a festa da nossa Nação, daqueles que 
acreditam no trabalho. E é com muita emoção que agra-
deço a Deus a oportunidade de presidir esta sessão. O 
Paulo Paim realmente tem engrandecido o Congresso 
Nacional. Todo mundo sabe que nós somos um país 
cristão. Meu nome é Francisco. Francisco foi aquele 
que mais se aproximou a Cristo. Andava no mundo 
com uma bandeira “Paz e Bem”. Paulo Paim é o líder 
que mais se aproxima à vida do nosso Presidente da 
República, Luiz Inácio.

Cumprida a finalidade desta sessão, agradece-
mos às personalidades que nos honraram com a sua 
presença.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Sr. Senador Roberto Cavalcanti enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, no mundo de hoje, em que ganha 
importância contínua e crescente o Setor Terciário, 
que engloba os serviços em geral, uma das categorias 
mais importantes, sem a menor sombra de dúvida, é 
a dos comerciários.

O comércio é uma atividade que os homens 
exercem desde a antiguidade mais remota. A história 
nos ensina sobre as viagens dos fenícios, percorrendo 
praticamente todo o mundo conhecido na época, para 
realizar seus objetivos mercantis.

Na Idade Média, constituiu um divisor de águas 
a aventura do lendário viajante veneziano Marco 
Pólo,cujas andanças até o Extremo Oriente duraram 
mais de 20 anos, percorrendo cerca de 24 mil quilô-
metros.

Talvez as narrativas de Marco Pólo tenham in-
fluenciado os portugueses para que se aventurassem 
também em inúmeras viagens ao Oriente, desenvolven-
do os meios de navegação, e é por isso que chegaram 
ao Brasil. O mesmo deve ter-se dado com Cristóvão 
Colombo, que tentou descobrir um caminho para as 
Índias viajando para Oeste, pois a viagem para Leste 
oferecia grandes riscos.

É possível, portanto, afirmar que o comércio induz 
ao desenvolvimento e ao crescimento econômico, tan-
to faz se exercido em nível local ou globalizado, como 
pode ocorrer nos dias atuais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
No Brasil, as pessoas que vivem do comércio co-

meçaram a organizar-se em 1880, quando foi fundada a 
Associação dos Empregados no Comércio – RJ (AEC-
RJ). Trata-se, portanto, de uma instituição centenária, 
criada por portugueses e brasileiros, com diretrizes 
importantes: a preocupação com a saúde, o pecúlio, o 
auxílio nas horas de dificuldades de cunho educacional, 
e a recreação social agregadora e sadia. 

Mais tarde, em 1908, Turíbio da Rosa Garcia criou, 
com alguns companheiros de profissão, a União dos 
Empregados do Comércio do Rio de Janeiro.

Nessa época, o trabalho era difícil, e as condi-
ções se assemelhavam às do trabalho escravo, com 
jornadas de até 16 horas diárias. Sem tempo de ir para 
casa, muitos dormiam no local de trabalho. Caixeiros, 
escriturários e guarda-livros, as principais categorias 
do comércio de então, uniram-se para defender me-
lhores condições de trabalho.

Um trecho das Memórias de Humberto de Cam-
pos, importante escritor do início do século XX, é bas-
tante ilustrativo a respeito da exploração dos empre-
gados pelos donos de comércios: “Era meia-noite, no 
alto de uma escada arrumava as prateleiras da Trans-
montana – Mercearia de Secos e Molhados. O mur-
múrio da rua chegava até os meus ouvidos, quando 
espocados os foguetes, eu parei por um momento para 
ouvir aquela cantoria. Era a Virada do Século – 1900! 
O português dono da Mercearia gritava lá de baixo: Oi! 
Menino porque estás parado? Prossiga.”

Apesar da importância da data e da hora, nota-se 
o grau de exploração do trabalho, beirando os limites 
da escravidão.

Foi em 29 de outubro de 1932 que houve a his-
tórica Passeata dos 5 mil até o Palácio do Catete, or-
ganizada por caixeiros da Rua da Carioca, Rua Gon-
çalves Dias, Largo de São Francisco, Rua do Ouvidor 
e adjacências. Getúlio Vargas recebeu as reivindica-
ções, entre elas a redução da jornada de trabalho e o 
descanso semanal remunerado aos domingos. 

O resultado do movimento foi a edição do Decreto-
Lei nº 4.042, de 29 de outubro de 1932, estabelecendo 
a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias 
e a regulamentação do funcionamento do comércio. O 
Decreto-Lei foi publicado no dia 30 de outubro, o que 
levou à oficialização dessa data pelos comerciários 
como dia comemorativo da categoria.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado-
res, 

A realização desta Sessão Especial vem a ca-
lhar, pois Brasília está sediando, de 24 a 26 de maio 
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de 2010, o 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio e Serviços. O evento acontece na Con-
federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 
(CNTC) e tem a participação prevista de cerca de 700 
delegados. A CNTC, que há mais de 60 anos defende 
os direitos dos comerciários, é o organismo nacional 
mais representativo dessa categoria.

É importante destacar que o Decreto-Lei de Ge-
túlio Vargas constituiu um avanço significativo para 
a época, mas, com a evolução social e dos recursos 
tecnológicos, há muitos temas importantes que serão 
discutidos no Congresso. Vale a pena mencionar: Con-
juntura Econômica e os Desafios dos Trabalhadores; 
O papel da mulher trabalhadora na sociedade atual, 
no movimento sindical e a questão de gênero; A re-
gulamentação da categoria comerciária; Megafusões 
no setor do comércio e serviços e reflexos para os 
trabalhadores; Previdência social, segurança e saúde 
no trabalho; e Redução da jornada, banco de horas e 
horas extras.

Como se pode ver, os comerciários não têm sua 
situação resolvida. As preocupações da categoria são 
pertinentes e dizem respeito ao mundo atual, bem di-
verso do mundo de um século atrás, quando a princi-
pal reivindicação dizia respeito à redução da jornada 
diária de trabalho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Os comerciários desempenham um papel de ex-

trema importância na economia, fazendo com que os 
produtos cheguem aos consumidores. Se não houver 
consumo, para que produzir?

Não é possível imaginar uma cadeia produtiva 
sem os comerciários, que, colocando-se na etapa final 
da cadeia econômica, são responsáveis por dar vazão 
a tudo o que se produz.

Estritamente em função do comércio, o Anuário 
RAIS, que pode ser acessado no site do Ministério do 
Trabalho, mostra que, em 2007, o Brasil tinha mais de 
6 milhões e 800 mil postos de trabalho vinculados ao 
comércio. Isso, no que diz respeito ao emprego formal, 
pois o comércio ainda é uma atividade que apresenta 
alto grau de informalidade de trabalhadores.

Infelizmente, em comparação com outras catego-
rias, o comércio não oferece remunerações das mais 
atraentes, mas é a oportunidade de sobrevivência de 
grande parcela da População Economicamente Ativa 
(PEA) deste imenso País.

Srªs e Srs. Senadores, nesta ocasião, não po-
deria deixar de prestar as mais efusivas homenagens 
aos comerciários, de quem dependemos tanto para 
poder adquirir desde os bens mais prosaicos, como 
os de alimentação básica, até os bens duráveis mais 
valiosos.

Finalizando, gostaria de particularizar a minha 
homenagem para os comerciários do Estado da Pa-
raíba, onde a luta empreendida pelo Sindicato dos 
Comerciários de João Pessoa, presidido pelo Senhor 
João de Deus, expandiu-se em busca da interioriza-
ção e hoje a categoria comerciária das mais longín-
quas cidades da Paraíba, localizadas no litoral, brejo 
e sertão, já estão organizadas e conquistaram direitos 
econômicos e sociais antes restritos aos comerciários 
da nossa capital.

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

Está encerrada esta sessão. Que os meus aplausos se 
somem aos aplausos de todo o Brasil em homenagem 
aos comerciários! (Palmas.)

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 19 
minutos.)
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Ata da 82ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 24 de maio de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Srª Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa e Papaléo Paes

(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encer-
ra-se às 17 horas.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Temos a inscrição, pela Liderança do 
PDT, do Senador Cristovam Buarque e, dos inscritos, 
a primeira a falar sou eu, sendo assim, convido o Se-
nador Mão Santa para assumir a Presidência neste 
momento.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Estamos vivendo no Senado da República a 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidente comunica as Srªs e aos Srs Senadores 
que o Período do Expediente da sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, dia 25 do corrente, será des-
tinado a comemorar o Dia Nacional da Defensoria 
Pública, de acordo com mos Requerimentos nº 358 
e 471, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ainda ao Plenário que o Perí-
odo do Expediente da sessão deliberativa ordinária 
do dia 26 do corrente, quarta-feira, será destinado a 
reverenciar a memória do Senador Jefferson Péres, 
no segundo ano de seu falecimento, ocorrido no dia 
23 de maio de 2008, nos termos do Requerimento nº 
109, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vivemos pela manhã uma homenagem especial ao 
Dia do Comerciário.

Agora, convidamos para usar da palavra a Se-
nadora Serys Slhessarenko, por cessão que fiz, com 
muito prazer, diante da inscrição desta valorosa mu-
lher, professora e Senadora.

Eu não acredito, Papaléo – por isso eu saí do 
PMDB –, que uma das mais belas vidas políticas da 
mulher brasileira foi castrada pelo próprio partido.

Eu não compreendo como V. Exª, Senadora Serys, 
que desempenhou com tanto brilho a senadoria... 
Quando vi a Bahia dar 32 anos de mandato para Rui 
Barbosa, quando vi o Rio Grande do Sul dar 32 anos 
de mandato ao Senador Pedro Simon... Senador AD, 
quantos mandatos V. Exª teve como Senador?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Três.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

São três mandatos.
E V. Exª, Senadora Serys, com um brilhante man-

dato, chegou a esta Casa na maior conquista da mulher 
brasileira. V. Exª venceu um dos maiores ícones da re-
democratização, meu amigo pessoal, Dante de Oliveira. 
Eu ainda recordo: ele era um líder tão forte que, em 
2001, eu o condecorei em Oeiras com a Grã-Cruz do 
Mérito da Renascença. Entre vários homenageados, 
eu pedi que ele agradecesse. Ele falava certo da vitória. 
Eu imaginava que ele ia vencer – como é a vida –, e 
que eu ia perder. Com tanta força, com tanta pujança 
e a sua vida histórica, que foi bela, eu imaginava... Aí, 
Deus o chamou para o céu, e o povo do Mato Grosso, 
em sua grandeza, a escolheu para representá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª não sai, não. V. Exª fica no coração de todos nós, 
pela grandeza que deu a esta Casa.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.

Realmente, o Governador, Deputado Dante de 
Oliveira, de saudosa memória, foi um ícone na política 
mato-grossense, ninguém tem dúvida disso. Trabalha-
mos juntos na política muitas vezes, fomos adversários 
outras, mas nunca deixamos de ser amigos. Eu sempre 
tive o maior respeito por ele; e ele pela minha pessoa. 
Não é porque disputamos, não é porque ganhei, que 
nós tivemos divergências pessoais. Continuamos os 
nossos laços de amizade. Infelizmente, ele veio a fa-
lecer, ainda, tão jovem. 
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Com relação a não estar disputando a senatoria, 
Senador Mão Santa, é uma coisa que vai ficar regis-
trada meio que na história do Brasil. Uma Senadora, 
que tem um mandato bem avaliado pelo Transparência 
Brasil. Está aí quem quiser procurar. Procure para ver. 
E simplesmente, o Presidente do meu Partido, Deputa-
do Carlos Abicalil, em Mato Grosso, resolveu cassar a 
minha candidatura. É ele o candidato e pronto. A gen-
te não consegue entender que tipo de ato é este. As 
pessoas se investem de uma soberba em determinado 
momentos e decidem que têm que fazer os outros de 
escada para que eles possam subir. Isso é realmente 
na política muito ruim, muito difícil, mas, infelizmente, 
acontece. No ano 2010, o Ano Internacional da Mulher, 
na política, tira sem titubear uma mulher que chegou 
no mais alto patamar da política mato-grossense, que 
sou eu... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, desculpe-me interrompê-la. Mas, por questão de 
justiça, que o nosso Rui Barbosa disse: “Só tem um 
caminho e uma salvação”. Eu quero dar o testemunho 
que o brilho dela não foi só no País, não. Eu tive opor-
tunidade de estar em outros países e ver como ela deu 
grandeza à mulher brasileira, à política brasileira. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Muito obrigada, Senador Mão Santa.

Senador Mão Santa, que preside esta sessão, Srs. 
Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias, eu hoje quero 
falar sobre duas temáticas: uma específica do meu Mato 
Grosso e outra, mais ampla, uma vez na semana que 
passou nós tivemos o dia de luta contra a exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Dia de se pensar, 
senhores e senhoras, na nossa obrigação, aquela que 
assiste a cada um de nós em defesa da infância e do 
restante da vida das nossas crianças de hoje. 

A Constituição Federal, senhoras e senhores, 
impõe esse dever ao Estado. No entanto, a vigilância 
deve partir da sociedade também. A violência desse 
crime impõe a nós, homens e mulheres, que nos so-
memos a essa luta. Não pode e não deve ficar a cargo 
apenas do poder policial essa proteção. 

Explorar sexualmente uma criança e destruir 
os seus sonhos, arrancar brutalmente o que lhe é de 
mais precioso que é a inocência é manchar indele-
velmente sua alma, tornar seu futuro cada vez mais 
árido e infeliz.

A criança explorada é vítima da doença de in-
divíduos que as violentam física e mentalmente, de 
criminosos que veem em sua inocência uma forma 
de ganhar dinheiro ou obter prazer. São pedófilos que 
tiram a sua satisfação do sofrimento e do sacrifício da 
pureza de meninos e meninas. 

Proteger nossas crianças, senhores e senhoras, 
é proteger nosso País, é dar condições de termos um 
futuro. Se tirarmos isso delas, estamos tirando nossas 
chances de termos um País melhor, mais fraterno, 
mais humano.

As meninas são as principais vítimas dessa atroci-
dade, principalmente em determinadas regiões do País, 
como Norte e Nordeste. Mas não se enganem, essa 
praga está disseminada em todo o País, de norte a sul. 
Em meu Estado, de quando em vez, ficamos sabendo 
de homens, geralmente casados, que vão “pescar” nos 
rios mato-grossenses, mas que, na realidade, vão par-
ticipar de verdadeiras violências contra meninas de 11, 
12 e 13 anos, prostituídas, por vezes, pelas próprias 
famílias, oprimidas pela miséria e pela fome. 

Ou, no Nordeste, meninas são aliciadas nas 
ruas e oferecidas como mercadoria. Como vimos eu, 
a Deputada Maria do Rosário e a Senadora Patrícia 
Saboya, quando trabalhamos na CPMI da Exploração 
Sexual, pais de família buscavam nas ruas crianças e 
adolescentes prostituídas. 

São também exploradas jovens travestis com 
menos de 16 anos, que, vítimas do preconceito, aban-
donam a escola, são expulsas de casa e acabam nas 
mãos de pessoas inescrupulosas, que as acolhem e as 
colocam na vida da prostituição, situação que, não raro, 
termina muito mal. Por exemplo, muitas travestis meno-
res de idade são assassinadas todos os anos, e sobre 
elas ainda pesa o estigma social e a homofobia. 

Isso não pode mais acontecer. Chega! Chega, 
senhores e senhoras! É preciso dar um basta. É ne-
cessário que todos nós nos empenhemos nessa luta. 
Que não nos calemos, que denunciemos; quando vir-
mos uma criança sendo explorada, que pressionemos 
os Governos locais a agirem.

Apresentei e relatei vários projetos sobre o tema, 
como o projeto da CPMI que fecha o motel ou hotel 
que aceitar menor desacompanhado dos pais em suas 
dependências, quando reincidente. Ou, ainda, outro 
projeto, de minha autoria, que determinada a perda do 
bem onde o indivíduo desenvolver a prática da explora-
ção sexual de menores. Por exemplo, um caminhoneiro 
que for flagrado explorando menor em seu caminhão 
perderá esse bem, além das outras penas aplicáveis. 
Ou, então, o dono de estabelecimento que mantenha 
menores sendo exploradas, como uma boate, também 
terá declarada a pena de perda desse bem.

O Estado e a sociedade devem estar de braços 
abertos nesse combate. Não podemos deixar que ape-
nas a força policial atue nessa repressão. Precisamos 
fortalecer os conselhos tutelares, para que tenham 
maior condição de fiscalizar e promover o fortaleci-
mento da família.

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 22903 

Combater a miséria é outra forma de lutar contra 
a exploração, uma vez que a miséria acaba levando 
os próprios pais a explorarem seus filhos por alguns 
trocados com que possam alimentar-se. Quer dizer, 
garantir uma renda como a bolsa-família auxilia nesse 
combate. Mesmo assim, precisamos fortalecer outros 
programas, como o Serviço de Enfrentamento à Vio-
lência, ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, levando-o a mais e mais regiões. Vale, 
senhores e senhoras, falar que, em muitos lugares 
onde se encontra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, o programa não está satisfatoriamente 
implementado.

Enfim, fortalecendo mecanismos de promoção do 
desenvolvimento econômico das regiões, com geração 
de emprego e renda sustentáveis, de manutenção de 
crianças e adolescentes na escola, maior fiscaliza-
ção por parte das instituições de segurança pública e 
atuação mais ativa da sociedade, poderemos, se não 
acabar, ao menos reduzir mais essa violência contra 
nossas crianças e adolescentes. 

Com a participação de todos, garantiremos o 
futuro do Brasil, porque criança é o presente para um 
futuro muito melhor. Vamos utilizar os disque-denúncias 
que já existem, vamos fazer a nossa parte na proteção 
de nossas crianças e adolescentes. 

Hoje, no meu Estado, aliás, na semana que pas-
sou, foi realizado o seminário Mato Grosso contra a 
Pedofilia e Objetivos do Milênio, no Clube Monte Lí-
bano, em Cuiabá, que é uma ação conjunta entre as 
entidades envolvidas, a fim de prevenir e combater a 
pedofilia, localizar pessoas desaparecidas e promover 
o enfrentamento à violência e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes em Mato Grosso.

Lá esteve o nosso Senador, batalhador, Magno 
Malta, que, realmente, trabalha diuturnamente: sem-
pre está discutindo a questão, sempre está em busca 
dos criminosos e sempre está buscando soluções, 
participando de seminários e ajudando a sociedade, 
de um modo geral, a atuar com políticas afirmativas, 
que venham realmente minimizar, se não exterminar, 
o quanto antes, esse problema.

Mato Grosso está-se mobilizando contra a vio-
lência. Na semana que passou, em Tangará da Serra, 
também houve o dia de mobilização pelo Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, no anfiteatro do Centro Cultural 
de Tangará da Serra, evento realizado pelo Vereador 
e Vice-Presidente da Câmara, Celso Ferreira, e por 
outros Parlamentares.

O Vereador Celso Ferreira, em seu pronuncia-
mento, fez uma homenagem à minha atuação em prol 

dos direitos humanos. Muito obrigada, Vereador Celso 
Ferreira, da nossa Tangará, por essa homenagem. 

Celso falou da importância do evento, da par-
ticipação da sociedade, lembrou o caso que chocou 
a cidade de Tangará da Serra, no meu Mato Grosso, 
com atos de brutalidade e homicídio contra a vida da 
jovem Flávia e da adolescente Bruna. Destacou a Lei 
Municipal nº 3.265/09, de 18 de dezembro de 2009, 
originada do Projeto de Lei nº 084/2009 de sua autoria, 
que dispõe sobre o Dia Municipal de Prevenção e Com-
bate à Violência e Exploração Sexual contra Crianças 
e Adolescentes no Município, a ser comemorado, a ser 
trabalhado no dia 8 de julho de cada ano.

Participaram desse evento em Tangará da Serra 
os Poderes Judiciário e Legislativo, alunos e professo-
res, e a Presidente do grupo Mulher Democratas, Ester 
Ferreira. Parabéns à Coordenadora do evento, Vandréia 
Maria Garrido, da Assistência Social – Creas.

Enfim, senhores e senhoras, Mato Grosso está 
criando uma mobilização maior, para proteger o direi-
to da criança em simplesmente ser criança, levada, 
traquina, mas livre de qualquer forma de violência, 
sexual ou não.

Srs. Senadores, senhores e senhoras que nos 
ouvem e que nos veem, digo sempre e repito aqui que, 
em relação à criança e ao adolescente, não podemos 
ficar com este discurso: criança e adolescente são 
o futuro do Brasil. Senador Mão Santa, digo sempre 
que não podemos levar políticas em nome do discur-
so de que elas são o futuro do Brasil. Elas têm de ser 
o presente do Brasil. Se forem o presente do Brasil, 
se forem bem cuidadas, acarinhadas, bem atendidas, 
com escola, saúde, casa, moradia – Minha Casa, Mi-
nha Vida; PSH; Tô Feliz –, habitação popular, para que 
suas famílias tenham realmente onde se abrigar com 
dignidade, para que seus pais tenham condições de 
sustento com dignidade, aí, sim, nossas crianças terão 
um futuro assegurado, e nós teremos, junto com elas, 
nosso futuro protegido.

Do contrário não adianta ficarmos fazendo dis-
curso: “Criança é o futuro do Brasil!” Criança tem de 
ser o presente. Se for o presente, o futuro delas e o 
nosso estarão garantidos, com certeza.

Senhores e senhoras, quero ainda aproveitar, ra-
pidamente, esta tribuna na tarde de hoje, para destacar 
uma votação muito importante que vai acontecer no 
dia de amanhã, que é a do PLC nº 14, de 2010, que 
trata da regularização da Gleba Maiká, no meu Estado, 
Mato Grosso, lá no município de Marcelândia.

A aprovação desse projeto, senhores e senhoras 
do Brasil, especificamente de Mato Grosso, e, mais 
especificamente, da nossa Marcelândia – amanhã ele 
será votado na Comissão de Agricultura, e, depois, só 
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faltará a CCJ – significará o término de uma luta de 
anos, para que essas terras passem ao domínio do 
Estado. São mais de 20 anos de luta que prejudicaram 
sobremaneira a regularização fundiária da região. 

Senhoras e senhores, especialmente a população 
de Marcelândia, a lei transfere o domínio sobre a Gleba 
Maiká, no norte mato-grossense, das mãos da União 
para o Estado. As terras possuem mais de um milhão 
de hectares e englobam grande parte do município de 
Marcelândia, além de outras porções dos municípios 
de Feliz Natal, União do Sul e Peixoto de Azevedo. 

Esse projeto é fruto de intensa articulação entre 
o Governo estadual, a Procuradoria-Geral do Estado, 
o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), o Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário e a Auditoria-
Geral da União (AGU).

Quando o Dr. Toffoli ainda era da AGU, essa luta 
foi muito grande. Dr. Toffoli, hoje Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, teve um papel muito importante para 
que realmente esse ato de justiça se concretizasse no 
nosso Estado, Mato Grosso. 

Marcelândia, por ter maior parte de suas terras 
pertencentes à gleba Maiká, será a maior beneficiada 
com a aprovação do projeto. Os produtores de Marce-
lândia possuem títulos de terras desde 1987, quase 30 
anos, expedidos pelo Governo estadual e que foram 
cancelados pelo Incra, que defendia o retorno das ter-
ras ao domínio da União. Tal disputa tem se estendido 
devido a mudanças na legislação. Há 30 anos, um de-
creto determinava que as terras localizadas a até 100 
quilômetros das rodovias federais eram de responsa-
bilidade da União – no caso de Marcelândia, as terras 
estão às margens da BR-163.

Na época, algumas áreas chegaram a ser ma-
triculadas pelo Incra. Porém, em 1987, o restante foi 
transferido para o Estado por um decreto-lei que gerou 
uma situação de insegurança jurídica no momento em 
que o Governo estadual e o Incra se depararam com 
a necessidade de realizar levantamentos das áreas. 
Na sequência, o Incra se recusou a aceitar os títulos 
dos produtores. Essa disputa se arrasta no Supremo 
Tribunal Federal e terá finalmente seu término com a 
aprovação desta Lei.

A regularização fundiária em Mato Grosso é fun-
damental, uma vez que a falta de regularização vem 
motivando inúmeros conflitos por causa de terra, inse-
gurança de investidores e prejuízo, por falta de arre-
cadação, a municípios onde existem locais com essa 
indefinição. No caso da gleba Maiká, são mais de 20 
mil famílias beneficiadas. 

A partir da regularização da gleba Maiká, pode-
remos finalmente desenvolver grandes assentamentos 

em Mato Grosso e com o apoio do Governo do Estado, 
sem o qual fica muito complicada qualquer ação nesse 
sentido. Segundo o Incra, os processos de demarcação 
já foram iniciados, assim como o georreferenciamen-
to para que as glebas existentes tenham seu título de 
propriedade. Essas ações devem ser desenvolvidas 
ao longo de três anos.

Como já disse, o Governo Estadual deve estar 
comprometido também com a concretização da refor-
ma agrária e a regularização fundiária. Não podemos 
esperar apenas que o Governo Federal atue nesta 
questão, é também um dever do Estado.

E eu tenho certeza de que o atual Governador 
– o ex-Governador Blairo Maggi também faria isso –, 
Silval Barbosa, Governador, que assumiu o Governo 
de Mato Grosso em 1º de abril, está bastante sensibi-
lizado com essa questão da regularização de terras e 
estará atuando nesse sentido. 

O Governo do Presidente Lula finalmente enten-
deu a situação da gleba Maiká e dos produtores da 
região e reconheceu o direito de posse destas terras, 
concluindo de forma muito feliz esta batalha que já não 
tinha motivo de existir.

Esta é uma luta da Bancada Federal de Mato 
Grosso, de todos nós Senadores mato-grossenses e 
também dos Srs. Deputados. Eles batalharam lá na Câ-
mara; e nós, aqui no Senado. Amanhã, com certeza, o 
Senador Jayme Campos, na Comissão de Agricultura, 
estará fazendo um relatório, de cujo parecer já tenho 
conhecimento, no sentido de ser favorável. Portanto, 
essa é uma luta da Bancada Federal de Mato Grosso, 
que tenho o orgulho de coordenar, que está obtendo 
um êxito muito grande. Vamos aprovar amanhã, , como 
já disse, o relatório do Senador Jayme Campos e es-
pero votar o projeto na próxima semana na CCJ para 
finalmente vermos esta lei sancionada.

É um ganho muito grande para vários Municípios 
mato-grossenses, mas, em especial, para a nossa 
Marcelândia. Fiz questão de registrar isso na tribuna 
do nosso Senado, porque realmente é uma batalha da 
sociedade de Marcelândia, de Feliz Natal, de Peixoto, 
de União do Sul, mas especialmente do Município de 
Marcelândia, do Prefeito Adalberto. O coordenador do 
grupo de trabalho do Conselho – agora faltou-me o 
nome – é uma pessoa muito atuante, e toda a socie-
dade de Marcelândia está mobilizada nesse sentido.

Sr. Presidente, toda a população estava numa si-
tuação muito delicada, porque eles estavam em cima 
de uma terra que não era de ninguém, muito menos 
deles. É aquela história: é da União, é do Estado; é da 
União, é do Estado. 
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Agora, com a regularização feita pela Câmara, 
passando pelo Senado, essa situação estará definiti-
vamente resolvida. 

Parabéns a todos os batalhadores, ao Prefeito 
Adalberto, a todas as Lideranças da sociedade de 
Marcelândia.

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

Ouvimos a palavra de Serys Slhessarenko, Senadora 
do Mato Grosso, do Partido dos Trabalhadores.

Como Líder, está inscrito Cristovam Buarque, 
que não está no momento. Então, voltamos à lista de 
oradores inscritos.

O próximo orador inscrito é o Senador Papaléo 
Paes. Anuncio que, em seguida, está inscrito o Sena-
dor Alvaro Dias.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presi-
dente, permita-me fazer a inversão, ou seja, conceder 
a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
aconselho V. Exª a não fazer isso. Cícero disse: “Nun-
ca fale depois de um grande orador”. Falar depois do 
Alvaro Dias,...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Vou es-
perar. Mais uma vez, vou me conscientizar de que Cí-
cero estava correto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – ... 
o mais elegante orador do Brasil... Já que o povo bra-
sileiro entende de futebol, ele é assim como o Nilton 
Santos, aquele jogador do Botafogo, clássico. É o mais 
elegante orador do Brasil.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Senador Mão Santa.

Senador Papaléo, não leve muito a sério o que 
o... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Elegante na postura, elegante no linguajar, na cultura 
e na firmeza de oposição...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Mão Santa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O que me impressiona é que aqui, às vezes, eu me 
atrapalho, presidindo e secretariando, foge-me a aten-
ção, e à noite eu fico esperando. Ele é responsável por 
muito da minha insônia. Fico esperando o Alvaro Dias. 
(Risos.) É um orador elegante, em todos os sentidos. 
Faz oposição com firmeza.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obriga-
do, Senador Mão Santa. (Risos.) É generosidade de 
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Te-
nho aprendido e tenho muito a aprender com V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado. Certamente o povo do seu Estado, o Piauí, 
vai recompensar essa sua generosidade com uma 
grande votação para que V. Exª possa voltar – voltar 
não, continuar –, a partir de janeiro do próximo ano, 
como Senador da República.

Sr. Presidente, há muitos anos, está na Secreta-
ria de Saúde Pública do Paraná uma frase: “A saúde 
do povo é a suprema lei”. Essa frase nem sempre é 
considerada pelas autoridades responsáveis.

Venho à tribuna porque recebi no Paraná, na 
última sexta-feira, em meu escritório, a visita do Dr. 
Carlos Roberto Goytacaz Rocha, Vice-Presidente do 
Conselho Regional de Medicina e que assume, no pró-
ximo dia 1º de junho, a Presidência desse Conselho. 
Ele está preocupado com a situação, com a gravidade 
envolvendo o ciclo de vacinação contra a gripe H1N1 
no Estado do Paraná, que apresenta sérios riscos à 
população.

Então, esse é um assunto da maior importân-
cia.

Nesta segunda-feira tranquila no Senado Fede-
ral, venho à tribuna para fazer um apelo ao Ministro 
da Saúde: ouça o Conselho Regional da Medicina do 
meu Estado sobre essa situação.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná, 
diante da gravidade do problema, e a Associação 
Médica do Estado ingressaram com medidas judiciais 
para garantir a vacinação contra a gripe A para todos 
os paranaenses.

Antes de ingressarem na esfera judicial, as entida-
des tentaram, em conjunto com as outras sociedades 
científicas de especialidades, sensibilizar o Ministério 
da Saúde, mas não foram atendidas.

A preocupação das entidades médicas parana-
enses é legítima. O Paraná, segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde, teve o maior número de 
óbitos causados pela doença no Brasil e, proporcional-
mente ao número de habitantes, foi campeão mundial 
de mortes em 2009. Portanto, o Paraná teve o maior 
índice de mortalidade de todo o mundo.

É fundamental que a população receba a dose. 
O índice de mortalidade, no Paraná, é da ordem de 
2,5%, enquanto o índice nacional é de 0,8%. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, é de aproximadamente 
0,3%. Aliás, Senadores Mão Santa, que é médico, e 
Papaléo Paes, que também é médico, o índice do Pa-
raná é que inflou o índice nacional. O índice nacional 
seria menor, não seria 0,8%, não fosse o do Paraná e 
também o do Rio Grande do Sul, que acompanha os 
índices do Paraná, de 2,5%.
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Merece registro que, só neste ano, a Secretaria 
de Estado da Saúde divulgou que mais de mil casos 
foram confirmados e 11 pessoas já morreram vítimas 
da gripe H1N1.

Muitos imaginávamos que não estivesse ocorren-
do mais óbito em função dessa gripe, mas os óbitos 
continuam a ocorrer no Paraná. Confirmados oficial-
mente onze neste ano, para mil casos identificados. 
Portanto, estamos obviamente trazendo à tribuna do 
Senado Federal um assunto da maior gravidade. 

A pandemia ocasionada pelo vírus da Influenza 
H1N1 em 2009 demonstrou o quanto estamos despre-
parados para situações como essa, conforme atesta 
documento da Associação Médica do Paraná e do 
Conselho Regional de Medicina do Paraná. É surpre-
endente ver o Paraná ocupando esse lugar no ranking 
mundial. É deprimente, é lastimável, é deplorável. Eu 
creio que caberia às autoridades públicas do Estado 
dar a resposta a este questionamento: por que isso 
ocorreu no Paraná?

Nós sabemos que o serviço de saúde está mu-
nicipalizado, os Municípios são os responsáveis lá na 
ponta, e é surpreendente ver o meu Estado, que tem 
uma capital modelo como Curitiba, apresentando esse 
índice de mortalidade. É preciso que expliquem isso à 
nossa população.

Houve um grande número de informações confli-
tantes, o que acabou gerando uma enorme insegurança 
na população e também na classe médica. Transcorrido 
mais de um ano após o início da epidemia, o quadro de 
incerteza permanece. O que provoca mais insegurança 
é que a segunda onda da doença, se houver, possivel-
mente será mais letal que a primeira onda.

A preocupação está focada na forma como o Mi-
nistério da Saúde priorizou alguns grupos para vacinar, 
agravando-se nos critérios adotados, que são no mí-
nimo discutíveis, e, por conseguinte, nos grupos que 
não terão direito a essa medida.

As entidades médicas paranaenses e outras so-
ciedades científicas de especialidades ressaltam que 
temos uma chance única de mudar o curso de uma 
epidemia que pode se mostrar devastadora. Elas não 
ignoram, pelo contrário, as dificuldades para se imu-
nizar toda uma população, mas há a consciência de 
que, se for realmente prioridade de saúde pública, com 
a união de todos, será possível assegurar igualdade 
para todos.

As entidades médicas paranaenses reivindicam 
que: 
– todos os cidadãos do Paraná tenham a oportunida-

de de receber a imunização contra a influenza 
H1N1; todos, sem exceção, porque o Paraná é 
um Estado que tem que ser considerado, em ra-

zão da gravidade do que ocorreu em 2009 e do 
que pode ocorrer, já que há na preliminar, nesses 
poucos meses, a incidência da doença sobre o 
Estado do Paraná.

– na impossibilidade imediata de se vacinar toda a 
população, que sejam seguidas as orientações 
da ACIP e do CDC, órgãos oficiais de saúde 
dos Estados Unidos, que asseguram prioridade 
a cinco grupos:

a) mulheres gestantes;
b) pessoas que vivam ou cuidem de crian-

ças abaixo de seis meses; 
c) pessoal da área de saúde;
d) pessoas entre 6 meses e 24 anos;
e) pessoas entre 25 e 64 anos que te-

nham condições médicas que os coloquem 
em alto risco de complicação.

A autoridade estadual da saúde concorda com 
as reivindicações das entidades médicas, mas ressal-
tou que não há vacina suficiente para todos. Cabem 
ao Ministério da Saúde as providências necessárias 
para oferecer ao Paraná o que for necessário a fim de 
que a vacinação possa se completar.

Registramos que a 2ª Vara Federal, em Curitiba, 
emitiu liminar determinando a vacinação de todos os 
moradores do Paraná. A referida liminar foi suspensa 
pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. As entidades médicas recorreram e caberá, 
agora, à Câmara de Recurso de Agravo de Instrumen-
to do Tribunal Regional Federal da 4ª Região analisar 
o pedido e decidir sobre o direito da vacina a toda a 
população do Estado.

Cabe aqui um apelo, portanto, ao Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. 
É necessário que esse direito da população do Paraná 
seja assegurado através da Justiça neste momento, 
obrigando a autoridade administrativa a tomar todas as 
providências que se fizerem necessárias para atender 
a população do Paraná. 

Portanto, o nosso apelo é no sentido de que o 
bom senso prevaleça, em consonância com a magni-
tude da questão que envolve um direito fundamental. 
A Constituição Federal é clara, inquestionável ao pre-
ceituar que 

Art. 196. A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao aces-
so universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

É o art. 196 da Constituição Federal.
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O que estamos pedindo, portanto, é que se cum-
pra a Constituição Federal e que a decisão do Tribunal 
Regional da 4ª Região atenda a Constituição do País, 
quando, em seu art. 196, assegura os direitos do ci-
dadão à proteção da saúde pública.

Concedo ao Senador Papaléo Paes, que é um 
especialista, um aparte. S. Exª vem de uma outra re-
gião do País, mas certamente compreende o drama 
que vivem os paranaenses, preocupados com essa 
situação.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Alvaro Dias, realmente, com os dados que nos traz, 
V. Exª nos espanta. Esses dados são estarrecedores. 
E V. Exª diz que não contamos mais com a imprensa. 
Não falou diretamente, mas eu estou falando: a im-
prensa ficou calada diante da questão da H1N1, mas 
trata-se da gripe suína, para lembrarem do que esta-
mos falando. A imprensa ficou calada, e isso traz uma 
repercussão extremamente negativa. As pessoas não 
estão sabendo como está o balanço dessa doença 
no País e, de repente, se espantam, como eu estou 
espantado aqui. Um Estado como o do Paraná, que 
apresenta um índice de 2,5% sobre o índice nacional 
de 0,8%, tem um problema gravíssimo aí, que tem de 
ser visto com muita atenção, com muito carinho e muita 
competência. Eu não sei realmente avaliar essa ques-
tão administrativa em seu Estado, mas vejo que é tão 
exorbitante a diferença que o Ministério da Saúde tem 
obrigação de tomar providência imediatas e severas 
para reparar esse erro, erro que pode ser do próprio 
Ministério da Saúde. Então, não podemos ficar com 
esses índices extremamente elevados. Se fosse em 
um Estado do Norte, aceitaríamos, ou melhor, com-
preenderíamos, porque o saneamento é precário, a 
saúde pública está muito mal atendida pelo Governo 
Federal, a questão educacional é abaixo da média do 
País. Então, nós poderíamos até compreender. Mas o 
Estado do Paraná passando por esse vexame aqui na 
área da saúde é muito triste. Lamento profundamente 
e espero que, além desse nosso lamento, o Ministério 
da Saúde tome providências drásticas, imediatas para 
alcançar de quem é o erro que foi responsável por um 
índice tão elevado de gripe suína no seu Estado. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Papaléo. V. Exª faz um questionamento 
necessário nesta hora: quem é o responsável por isso? 
Por que isso ocorreu? É surpreendente. Eu também 
não consigo compreender o porquê esse elevado índice 
de mortalidade no Paraná, que é tido como um Estado 
privilegiado. Qual a razão, se nos Estados Unidos é 
0,3% e, no Brasil, é 0,8%? Seria menos, não fosse o 

Paraná. Por que, no Paraná, 2,5%? Essas explicações 
precisam ser oferecidas. Afinal, são vidas. 

Eu sei que o Ministro da Saúde não está nos 
ouvindo agora. Nem poderia estar. Mas ele tem uma 
assessoria parlamentar que acompanha os trabalhos 
desta Casa. Eu quero solicitar empenho para que essa 
assessoria priorize esse fato e leve ao Ministro da Saú-
de o teor deste pronunciamento, para que ele possa 
tomar providência antes que seja tarde.

Se nós tivemos esse elevado índice em 2009, 
temos agora a oportunidade para corrigir as eventuais 
distorções, para evitar, certamente, as inconsequências 
havidas que proporcionaram esse índice elevado de 
mortalidade, Isso não consagra Administração algu-
ma, não faz bem a governante algum. Ostentar essa 
posição no ranking mundial de mortalidade não faz 
bem a nenhuma Administração Pública em nenhum 
lugar do mundo.

E para concluir esse tema, é preciso garantir a 
vacinação irrestrita no Estado do Paraná. Não é uma 
reivindicação para atender a um excesso de zelo. Não 
se trata de excesso de zelo. Assegurar que a vacina 
contra a gripe A, H1N1, seja estendida a toda a po-
pulação é uma necessidade imperiosa em razão dos 
dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde. 
Não são dados nossos. Não são dados nem mesmo do 
Conselho Regional de Medicina, que traz essa preocu-
pação. São dados da Organização Mundial da Saúde. 
Ou não vão acreditar nesses dados também? Ou vão 
desconsiderar esses números? Ou vão desacreditar 
da Organização Mundial de Saúde? 

Destaco mais uma vez os dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde, que apontam o Paraná como 
o Estado com o maior número de óbitos pela doença 
em nosso País, ostentando ainda o título de campeão 
mundial de mortes em 2009. Lamentavelmente!

Os médicos observaram que, no ano passado, a 
epidemia no Paraná mostrou-se extremamente trans-
missível e com uma virulência em alguns pacientes não 
antes vista pela maioria dos profissionais da área. 

O rol de reivindicações das entidades médicas é 
o mínimo a ser atendido neste momento. 

Portanto, Sr. Presidente, eu trago aqui o apelo 
de um médico respeitável do meu Estado, que vai 
assumir, dia 1º de junho, a Presidência do Conselho 
Regional de Saúde no Estado do Paraná, o Dr. Carlos 
Roberto Goytacaz Rocha. E esse apelo tem que ser 
considerado. 

O Ministro da Saúde tem demonstrado, em muitas 
oportunidades, sensibilidade para atender aos recla-
mos. E nós esperamos que esse seja atendido. E esse 
apelo também é dirigido para outra esfera do Poder 
Judiciário – o Tribunal Regional da 4ª Região –, a fim 
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de que assegure aos paranaenses, por imposição da 
Justiça, o direito à vacinação de forma absoluta.

E, antes de concluir, Sr. Presidente, eu não poderia 
deixar de ouvir o Senador Papaleo Paes e de trazer à 
tribuna também a minha insatisfação em relação à no-
tícia de hoje: os Ministros da Fazenda, Guido Mantega, 
e do Planejamento, Paulo Bernardo, recomendaram ao 
Presidente Lula que vete o reajuste concedido aos apo-
sentados brasileiros, aprovado pelo Senado Federal, na 
última semana. Alegação de sempre: o Governo não tem 
recursos para pagar esse reajuste. O Governo quer pa-
gar apenas um reajuste de 6,14%, que o orçamento só 
suporta 6,14%. Mas o espanto é maior porque, no dia 
em que o Governo afirma não ter recursos para aten-
der minimamente aos aposentados brasileiros, 7,71% 
de reajuste ao valor das aposentadorias, diante de uma 
defasagem acumulada muito superior, as perdas são 
maiores, são infinitamente superiores.

Quando nós discutimos, aqui no Senado Federal, 
há dois anos, se não me falha a memória, um reajuste 
de 15,5% que queríamos conferir às aposentadorias 
dos brasileiros, e o aprovamos, com o Presidente ve-
tando, naquela oportunidade, o cálculo era de que a 
defasagem, as perdas chegavam a 70%. Portanto, as 
perdas são expressivas. O reajuste é ínfimo diante das 
perdas, mas mesmo um reajuste ínfimo é considerado 
impossível pelo Governo. Impossível como?

Neste mesmo dia, divulga-se que, só nos primeiros 
três meses do ano, o Governo gastou R$240 milhões 
em publicidade, 63% a mais do que gastou no mesmo 
período do ano passado, e que a previsão deste ano, 
que é ano eleitoral, é de gastar R$700 milhões. Mas nós 
verificamos sempre que o Governo afirma vai gastar 
mais de US$100 milhões para preparar o País para a 
Copa do Mundo de 2014; gastará bilhões para preparar 
o País para as Olimpíadas de 2016; oferece recursos 
reiteradamente a países em momentos de dificuldades; 
confere o perdão de dívidas a outros países, fazendo 
cortesia com as dificuldades do povo brasileiro; emprés-
timos que são gigantescos, a outros países para obras 
de infraestrutura. E afirma que não há recursos para 
atender a esse reajuste insignificante que o Congresso 
Nacional aprovou para os aposentados do País.

É evidente que podem alegar que esses outros 
recursos são de outras áreas, de outra natureza, mas 
nós sabemos que há recursos no caixa da Previdência 
suficientes para atender a essa demanda. O que ocorre 
é que há desvio de finalidade. Os recursos carimbados 
legalmente para a Previdência são desviados para o 
atendimento de outros setores. O Ministério da Saúde 
pega carona, a aposentadoria do trabalhador rural, que 
a Constituição de 1988 estabeleceu que seria do Or-
çamento da União e não dos recursos da Previdência 

Social, esta aposentadoria vem sendo paga também 
com recursos da Previdência Social. 

A conta do Governo não confere com a nossa con-
ta. A conta dos especialistas insuspeitos também não 
confere com a conta que faz o Governo. O Governo alega 
existir déficit, e nós não estamos sequer considerando o 
rombo da Previdência ocasionado pela corrupção.

Quantos foram presos em razão desse rombo? O 
roubo que há em relação aos recursos da Previdência 
Social é impune. A sonegação é enorme. O Governo 
não tem demonstrado competência para ressarcir os 
cofres públicos da Previdência Social dos prejuízos 
que vem acarretando ao longo do tempo em razão da 
corrupção e da incompetência administrativa.

Nós ouvimos sempre falar na D. Jorgina. É a única 
prisão. Não conheço... Não sei se o Senador Papaléo 
Paes tem notícia. A D. Jorgina se tornou uma figura 
popular no País porque foi a única fraudadora do INSS 
no Brasil colocada atrás das grades.

Portanto, há corrupção, há incompetência ad-
ministrativa, e o aposentado brasileiro é quem paga; 
paga caro e sem poder pagar.

Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 

Alvaro, é exatamente sobre o tema que V. Exª ainda 
há pouco comentava comigo. Eu, sinceramente, ain-
da não li as notícias de hoje relativas ao tema. Isso é 
de nos surpreender profundamente. Não acredito que 
o Presidente da República, um homem que tem um 
trabalho social neste País, intitulado como trabalho 
social abrangente, se esqueça dessa grande fatia da 
população que são os aposentados, massacrados ao 
longo de vários anos e que, por terem recebido um 
insignificante reajuste além do que o Governo queria, 
vá vetar os 7,71%, como se fosse um reajuste muito 
grande. Esse é um reajuste simbólico. Se formos fa-
lar em recurso para cada aposentado, vamos ver que 
não significa nada, absolutamente nada no salário de 
um aposentado, mas significa uma grande esperança 
de esse aposentado ter uma recomposição das suas 
perdas ao longo de todos esses anos. Eu lamento pro-
fundamente. No dia em que os Ministros dão ao Pre-
sidente da República o conselho de vetar, nós vemos, 
agora – V. Exª também me mostrou –, a despesa com 
publicidade do Governo, em torno de R$240 milhões. 
Reafirmo que tenho notícia, já veiculada na imprensa, 
de que, durante o Governo atual, o Governo Lula, já 
foram gastos R$8 bilhões em propaganda do Governo. 
É lamentável que isso ocorra. Daqui a pouco, vou fazer 
um pronunciamento para o qual gostaria que as pesso-
as prestassem atenção, sobre os níveis de corrupção 
em nosso País. É algo muito sério, que nos preocupa 
muito, e que realmente envolve toda essa questão. En-
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quanto se fala em vetar zero vírgula não sei quanto a 
mais para os aposentados, o Governo não nos dá a 
mínima satisfação sobre a corrupção, da tentativa de 
reaver os recursos que foram usados em corrupção 
no seu mandato. Lamentavelmente, Senador Alvaro, 
é de ficarmos indignados, tristes e decepcionados se 
realmente ocorrer esse veto.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Papaléo Paes, V. Exª tem razão. Os rombos abertos 
nos cofres da Previdência não foram abertos pelos apo-
sentados, que, ao contrário, abastecem esses cofres 
com a contribuição mensal que pagam. Esse rombo foi 
aberto pela incompetência e pela corrupção. Eu não 
estou fazendo referência a esse ou àquele governan-
te. Mas esta é uma realidade: temos uma Previdência 
Social que poderia ter uma saúde financeira superior 
às dificuldades que vêm enfrentando hoje.

Espero que o Presidente da República decida 
depois de refletir sobre o drama dos aposentados do 
País. Não há ainda uma decisão; houve uma recomen-
dação, uma recomendação do Ministro da Fazenda, 
uma recomendação do Ministro do Planejamento. E 
nós esperamos que o Presidente da República diga 
“não” aos seus Ministros e diga “sim” aos aposentados 
brasileiros. Não se trata de dizer “sim” ao Congresso 
Nacional, que aprovou essa proposta. O Congresso 
Nacional tem responsabilidade por aprovar algo que 
venha a retirar a governabilidade, que comprometa a 
governabilidade do País. Mas não é verdade que isso 
possa comprometer a governabilidade. Nós temos a 
exata noção de que o Governo tem condições de ban-
car esse reajuste aos aposentados brasileiros. 

O apelo ao Presidente da República – não sei 
se vale o apelo de um Parlamentar da Oposição – é 
apenas a transmissão de um apelo nacional, que tem 
que ecoar em Brasília para chegar aos ouvidos do 
Presidente da República, para que ele diga “não” aos 
seus dois Ministros e diga “sim” ao povo brasileiro, diga 
“sim” aos aposentados deste País.

Eles não suportam mais uma aposentadoria risí-
vel, incapaz de atender às mínimas necessidades de 
quem trabalhou a vida inteira.

Veja o orçamento médico, o orçamento farma-
cêutico dos nossos aposentados. Quanto eles estão 
gastando mensalmente para adquirir medicamentos 
– estes, sim, reajustados de forma significativa – e 
quanto eles estão por receber agora como reajuste 
do Governo Federal?

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este apelo 
final é dirigido ao Presidente Lula: diga “não” aos seus 
Ministros e diga “sim” aos aposentados brasileiros!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após brilhante e contundente pronunciamento do nosso 

Senador Alvaro Dias, Líder do Paraná e do PSDB, con-
vidamos para usar da palavra o orador inscrito, também 
do PSDB, Papaléo Paes, que representa o Amapá.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, Srª Senadora, Srs. 
Senadores.

Antes, Senador Mão Santa, quero reafirmar a sua 
popularidade lá no meu Estado. Não é surpresa, não, 
mas é de admirar a popularidade de V. Exª, Senador 
Mão Santa. Eu já tinha presenciado isso no Estado do 
Pará, mas agora quero reafirmar aqui que, no Estado 
do Amapá, o Senador Mão Santa é uma verdadeira 
febre. Lá, no Norte, com certeza absoluta. No sul do 
País, em alguns lugares que visitamos, as pessoas me 
ligam muito a V. Exª – acho que pelo fato de sermos 
médicos – e perguntam muito por V. Exª.

Então, quero fazer este registro importante aqui, 
para que todos saibam da sua popularidade, que não 
se restringe ao seu Estado, pois é nacional.

Parabéns a V. Exª!
Isto é pelo seu trabalho nesta Casa, pela sua de-

dicação, sua assiduidade, enfim, pelo respeito que V. 
Exª conquistou, com suas atitudes, aqui dentro.

Parabéns a V. Exª!
Fundamentalmente, todos sabem que V. Exª é 

um homem correto, preparado, culto, inteligente, que 
realmente pode erguer a cabeça e dizer “sou Senador 
da República e represento muito bem o meu Estado 
e o meu País”.

Parabéns!
Sr. Presidente, vou tratar de um assunto que pen-

so ser extremamente sério, como todos os assuntos que 
procuramos tratar aqui, mas digo que é sério porque 
atinge exatamente uma questão muito delicada pela 
qual o nosso País passa e que, lamentavelmente, não 
tem a atenção que deveria ter. Deveríamos ter muito 
mais divulgação, no sentido de a imprensa investigati-
va caminhar à procura de nos mostrar fatos, evidentes 
ou não, que viessem fortalecer o espírito de brasilida-
de que temos, no sentido de que esse espírito viesse 
trazer de volta para todos nós a esperança de termos 
um País sério, evoluído, um País fora da hipocrisia em 
que, de repente, surge um ídolo e esquece-se de todo 
e qualquer erro que esteja ocorrendo, como se esti-
vesse tudo direitinho. Refiro-me, com todo respeito, ao 
Presidente da República.

Quando a figura do Presidente da República tem 
80% de simpatizantes do povo brasileiro – e somos to-
dos simpatizantes dele como pessoa –, não podemos 
deixar que isso influencie no Governo do Presidente da 
República. O Governo é uma coisa; a figura da pessoa 
humana dele é outra completamente diferente. Então, 
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este Governo não pode receber os perdões só porque 
seu líder tem uma aprovação de 80% da população. 
Não existe isso. As mazelas do Governo, as mazelas 
da administração pública têm que ser trazidas à tona, 
e, para isso acontecer, nós temos a imprensa brasileira, 
que sempre colaborou com a sociedade, mostrando os 
erros que as administrações públicas cometem.

Por isso, Sr. Presidente, volto hoje a um tema que 
vem se tornando recorrente em meus pronunciamentos: 
a preocupação com os altíssimos níveis de corrupção 
em nosso País. Somente neste ano, 2010, já subi a esta 
tribuna várias vezes para falar do risco que corremos 
como Nação se não nos dispusermos a combater, com 
todas as forças, a malversação dos recursos públicos.

Todos sabemos que a chaga da corrupção, quan-
do tratada com descaso, vai se entranhando nas ins-
tituições de modo cada vez mais consistente até um 
ponto em que se torna praticamente irremovível.

Pois volto hoje ao tema, Sr. Presidente, motivado 
não apenas pelo sentimento de que o problema vem se 
tornando cada vez mais grave, mas também pela leitura 
do relatório “Corrupção: Custos Econômicos e Propos-
tas de Combate”, publicado recentemente pela Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). 
Um documento, Senador Alvaro Dias, que se poderia 
dizer de leitura obrigatória e que, em pouco mais de 
trinta páginas, faz uma análise bastante criteriosa dos 
prejuízos que a corrupção traz ao Brasil.

O relatório lembra que, numa pesquisa do Ibope, 
realizada em 2007, o combate à corrupção foi citado 
como a segunda questão que mais mereceria a aten-
ção dos brasileiros a partir de 2008, superada apenas 
pelos problemas de segurança pública. Resultado, diga-
se de passagem, que não surpreende, principalmente 
se levarmos em consideração outro informe a que o 
documento da Fiesp dá amplo destaque: o último le-
vantamento feito pela organização não governamental 
Transparência Internacional sobre o Índice de Percep-
ções de Corrupção em vários países do mundo.

O Índice de Percepções de Corrupção, Srªs e Srs. 
Senadores, é calculado com base em pesquisas de 
opinião feitas junto a empresários e instituições, para 
medir a corrupção ou a percepção deles em relação 
ao assunto. E é claro que, calculado dessa maneira – 
na verdade, a única possível, já que os corruptos não 
têm o hábito de deixar documentadas suas operações 
–, acaba refletindo critérios subjetivos. Ainda assim, 
tem sido levado a sério pelos analistas internacionais, 
que o consideram um bom indicador dos índices de 
corrupção. A nota varia de zero a dez, com o zero in-
dicando um país extremamente corrupto, e o dez, um 
país com baixíssimo grau de corrupção.

Pois bem, em 2009, vejam só, o Brasil teve nota 3,7 
– de zero a dez, ele teve 3,7 –, uma nota abaixo do nível 
mundial, que foi de 4,03; uma nota que nos deixou na 
posição número 75 entre os 180 países pesquisados.

Mas o documento da Fiesp, felizmente, não se 
limita a lamentar a posição nada honrosa em que fica-
mos. Depois de identificar um conjunto de fenômenos 
que geram ou podem gerar corrupção – aí incluídos o 
elevado poder discricionário dos governantes, o bai-
xo nível dos salários e as desigualdades sociais e de 
direitos –, o relatório faz uma análise bem detalhada 
dos custos econômicos da corrupção.

E vai ao requinte, Sr. Presidente, de fazer uma esti-
mativa dos custos da corrupção para o País. Se tivésse-
mos o Índice de Percepção da Corrupção igual a 10, ou 
seja, se no Brasil não houvesse corrupção, seriam pou-
pados, a cada ano, R$69 bilhões. Ou seja, são roubados, 
são desviados, são malversados com corrupção, por ano, 
R$69 bilhões no País, valor que representa aproximada-
mente 2,3% de nosso Produto Interno Bruto.

Mas esse, por suposto, é um valor teórico. Afi-
nal, infelizmente, nenhum país está totalmente imune 
à corrupção.

Com base nessa premissa, o relatório faz uma 
estimativa de quanto gastaríamos se o nosso Índice de 
Percepções da Corrupção fosse igual a 7,45, que é a 
média dos índices de 12 países selecionados – como 
se vê, uma análise bem mais realista. E a conclusão, 
Sr. Presidente, é a de que, se alcançarmos esse índi-
ce, teremos condições de economizar, por ano, R$41 
bilhões, cerca de 1,4% do PIB.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Papa-

léo, é muito bom vê-lo na tribuna combatendo corrup-
ção, porque são poucos; basta prestar atenção e vamos 
concluir que são poucos aqueles que ousam combater 
corrupção no Brasil, em razão, certamente, das conse-
quências – quando se combate a corrupção, desperta-
se a ira dos corruptos – e, de outro lado, porque houve 
a banalização da corrupção no Brasil. Ninguém mais 
se espanta com o assalto ao dinheiro público no Brasil. 
Então, realmente, é desalentador ir à tribuna combater 
a corrupção. Por isso saúdo V. Exª pela iniciativa de fa-
zer essa abordagem, a qual faz com números contun-
dentes, que revelam a triste realidade de um país cor-
rupto como o nosso. Acrescento mais um dado: se nós 
tivéssemos o índice – V. Exª está fazendo referência a 
índices – de corrupção da Dinamarca, nossa renda per 
capita seria 70% maior. É um dado também da Trans-
parência Internacional, que tem sede na Alemanha e 
cujo estudo V. Exª está utilizando para fazer a apresen-
tação desses números. Portanto, isso é relevante! Cada 
cidadão brasileiro poderia ganhar 70% a mais do que 

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 22911 

ganha. Então, é evidente que é prioridade o combate à 
corrupção no Brasil, gostem ou não gostem. Ainda ago-
ra, o Presidente da República manda ao Senado uma 
medida provisória que abre as portas para a corrupção 
em obras de infraestrutura, preparatórias para a Copa 
do Mundo. É uma medida provisória que vai permitir à 
Infraero contratar obras para os aeroportos com base 
apenas nos critérios técnicos, desconsiderando o valor 
do preço, permitindo, portanto, o sobrepreço, o super-
faturamento. Enfim, o estímulo à corrupção. Por isso, 
os meus aplausos a V. Exª pela iniciativa de fazer essa 
abordagem nesta segunda-feira.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Alvaro Dias, eu estava atento ao seu pronunciamento, 
quando V. Exª falou sobre a questão do investimento 
que o Brasil vai fazer para a Copa do Mundo de 2014 
e para as Olimpíadas.

É extremamente preocupante a questão desse in-
vestimento. Não por não haver necessidade, é claro, o 
País precisa participar, apresentar-se ao mundo como uma 
sede da Copa do Mundo e uma sede para as Olimpíadas. 
Mas, lamentavelmente, vamos ver o que vimos nos Jogos 
Pan-Americanos. Quarenta por cento dos recursos usa-
dos nos Jogos Pan-Americanos foram destinados para 
a corrupção. Foram 40%! Um descalabro de roubalheira 
do dinheiro público nos Jogos Pan-Americanos.

A estimativa que fazemos agora é de que 40% 
ou mais seja a roubalheira nas obras públicas nos in-
vestimentos para a Copa do Mundo de 2014 e para 
as Olimpíadas de 2016.

É altamente preocupante, principalmente quando 
se vê o Presidente da República... Vamos analisar dez 
anos atrás. Quando, Sr. Presidente, nós poderíamos 
esperar que o Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, então 
pleiteante ao cargo de Presidente da República do País, 
com um discurso extremamente duro, pesado contra o 
desenvolvimento do País, principalmente porque todo 
o PT votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal; 
todo o PT votou contra o Plano Real, todo o PT não 
participou do processo de reabertura democrática – 
talvez o povo brasileiro não saiba disso –, mas quando 
fomos fazer a eleição indireta do Tancredo para romper 
com o período militar, o PT não participou de nenhum 
movimento popular com vistas a termos a interrupção 
através da votação indireta, feita pelo Congresso Na-
cional, para eleger o Presidente Tancredo Neves. Ele 
não passou por isso. Quando iríamos esperar de um 
homem, com discursos tão duros, tão sérios, que ele 
pudesse hoje baixar uma medida provisória, liberando 
a construção ou reforma de aeroportos, neste País, 
através da Infraero? Nunca! Jamais!

Primeiro, que eu jamais pensava, Senador Alva-
ro, que o PT era um Partido ímpar, que o PT era um 

Partido que estava acima do bem e do mal, que não 
praticava corrupção, que não praticava ilícitos, que não 
praticava... Mas, hoje, esse encanto acabou-se. Já que 
dizem que todos são, o PT é também. E, hoje, nós não 
temos em quem, se for pensar como cidadão, nos se-
gurar; seria o PT, mas hoje ele mostra que tem muito 
mais agilidade, muito mais esperteza do que os outros. 
Porque soube se fazer no poder, soube se aparelhar no 
poder, criou mais de 20 mil cargos comissionados – 20 
mil, Senador Mão Santa –, tirando emprego de pesso-
as que poderiam ser concursadas, formar um grupo 
técnico, uma equipe técnica para servir a este Gover-
no, servir ao próximo Governo e servir ao País. Mais 
de 20 mil cargos o PT cria para fazer o empreguismo, 
para garantir os seus quadros no Governo, aparelhar 
o Estado, o Partido dos Trabalhadores.

E, aqui, nós vemos essa verdadeira – desculpe 
– falta de respeito, essa verdadeira indecência admi-
nistrativa. O Presidente da República, com uma me-
dida provisória, autorizando a Infraero a usar dinheiro 
público sem licitação. Imagina que com licitação já te-
mos notícias de roubalheiras em cima de roubalheiras, 
imagine sem licitação!?

Aí é realmente deixar o seu Governo terminar 
em um descrédito muito grande pelas pessoas que 
conhecem sobre o assunto.

Agora, quanto à figura do Presidente, inegavel-
mente é um homem muito simpático, muito popular, 
sabe lidar com a população, usa seu linguajar com 
um bom acesso popular, toma a sua cachacinha na 
frente de todo mundo – isso é populismo, isso é po-
pularismo, mas eu estou falando de administração. É 
um péssimo exemplo que o Presidente da República 
está dando: liberar a Infraero das licitações. A gente 
já sabe que se nas licitações acontecem corrupção, 
imagina sem licitação.

Mas, Sr. Presidente, sobre o tema que estou falan-
do, sobre o Relatório da Fiesp que trata de corrupção:

O Relatório compara os valores que falei ante-
riormente com alguns números das contas brasileiras 
e chega a resultados muito interessantes.

O que o Brasil desperdiça por ano em subornos 
e propinas, Srªs e Srs. Senadores, representa 27% dos 
gastos públicos em educação; 39% dos gastos públicos 
em saúde; 105%, exatamente, Sr. Presidente, 105% dos 
gastos públicos em segurança, aquela mesma segurança 
que a pesquisa – falei anteriormente – do Ibope apontou 
como preocupação prioritária de nossa população; e 
127%, exatamente 127% do que se investe nos setores 
público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

Se esse problema não merece ser enfrentado com 
todo o nosso empenho, com todas as nossas forças, não 
sei que outro problema haverá de ser enfrentado.
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De modo que há de se tomar com urgência um 
conjunto de medidas que deem um basta a essa si-
tuação quase de descalabro, que nos impinge tantos 
prejuízos e nos envergonha como Nação.

Nesse sentido, Sr. Presidente, os caminhos já 
estão devidamente identificados. O próprio documen-
to da Fiesp aponta várias das medidas que se fazem 
necessárias, muitas das quais tenho destacado em 
meus pronunciamentos.

Devem ser feitas reformas há tempo reclamadas 
por nossa sociedade. Uma reforma política que enfa-
tize a questão da representatividade, que aumente o 
controle da sociedade sobre seus representantes e 
estabeleça regras claras e transparentes para o finan-
ciamento das campanhas eleitorais.

O que nós vemos aí é o descalabro na cara de 
todo mundo: passar à nossa frente as questões rela-
cionadas ao caixa 2. Veja V. Exª, campanhas riquís-
simas, dinheiro jogado fora, que, tenho certeza, não 
é dinheiro pessoal, se fosse não jogava, é dinheiro 
público. E, de repente, na declaração de gastos com 
a campanha, vem uma insignificância que realmente 
nos dá até revolta.

Volto a dizer, Senador Pedro Simon, V. Exª, um 
homem de bem, quanto à questão da declaração de 
bens dos candidatos. Pelo menos no meu Estado, a 
última eleição para o Governo foi uma vergonha. Havia 
candidato que dizia: “Nada a declarar”. Outro candida-
to, já exercendo uma função pública, dizia que o seu 
patrimônio era uma casa no valor de R$13 mil. Outro, 
que tinha exercido um importante cargo público no meu 
Estado, declarava uma picape no valor de R$12 mil.

E eu fiz minha declaração. Botei meus bens – to-
dos estão no meu nome, todos, sem exceção –, botei 
número de conta bancária de toda a minha família e 
dependentes, botei poupança, botei carro, botei tudo, e 
passei a ser o grande rico entre os candidatos. Enten-
deu, Senador? Isso é lamentável. E a Justiça Eleitoral 
parece que estava vendo normalidade na frente dela, 
quando a mostra, a exposição de riqueza de cada can-
didato dizia exatamente o contrário. Quer dizer, eu só 
vou declarar meus bens imóveis para a próxima eleição. 
Não vou mais passar pela situação difícil por que passei 
quando declarei até minhas contas bancárias, colocando 
em risco até a minha vida e da minha família.

Então, Senador Mão Santa, é uma vergonha, co-
meça por aí. Isso é corrupção, sim. É corrupção você 
não declarar a realidade, é corrupção. Vou colocar o 
número das minhas contas. Não vou colocar valor, 
como eu fiz na vez anterior. É de revoltar.

Candidatos a Prefeito lá no Estado, pessoas que 
já exerceram cargos e mais cargos públicos põem na 
declaração de bens “nada a declarar”, quando vemos 

que essas pessoas expõem para todo mundo grandes 
patrimônios, negócios e tudo mais. Nada a declarar! E a 
Justiça Eleitoral deixa isso passar. Então, é lamentável 
vermos essa situação. Se este País fosse realmente 
um País sério, as cobranças começariam antes de o 
cidadão ser eleito, quando ele apresentasse os docu-
mentos necessários.

Uma outra questão sugerida pela Fiesp seria uma 
reforma administrativa que valorize os quadros técnicos 
de nossa burocracia, minimizando o número de cargos 
preenchidos por critérios exclusivamente partidários. 
Foi o que eu citei ainda há pouco: mais de 20 mil car-
gos de confiança, caracterizando o aparelhamento do 
Partido dos Trabalhadores no Estado brasileiro.

Uma reforma fiscal que torne obrigatória a exe-
cução do Orçamento, reduzindo o poder discricionário 
do Estado, e que, ao mesmo tempo, discipline melhor 
os processos licitatórios.

Uma reforma tributária que torne o nosso sistema 
de arrecadação mais justo e mais transparente, esti-
mulando a competitividade das empresas.

Deve-se fortalecer, Srªs e Srs. Senadores, o papel 
das agências reguladoras, dando-lhes plenas condições 
de controlar as contas e os serviços públicos.

Também se deve fortalecer – e não menosprezar 
ou até contrariar, como tem feito o Governo Federal – a 
posição do Tribunal de Contas da União, um guardião 
da correta aplicação dos recursos públicos.

Existe, enfim, um leque de medidas que pode 
contribuir para que os recursos públicos deixem de ser 
desviados e passem a ser investidos, efetivamente, em 
benefício da sociedade.

E se esse desvio de recursos, Sr. Presidente, já 
é fato de extrema gravidade em qualquer instância do 
setor público, a mim ele parece ainda mais condenável 
quando se dá nas áreas da saúde e da educação. São 
duas áreas, todos sabemos, de importância vital não 
apenas para o desenvolvimento econômico do País, 
mas também, e principalmente, para o bem-estar de 
nossa população. Além disso, são áreas reconhecida-
mente carentes, onde qualquer centavo faz falta.

Foi por pensar nisso ou dessa maneira, Srªs e 
Srs. Senadores, que apresentei o Projeto de Lei do 
Senado nº 119, de 2005. O referido projeto altera o art. 
12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe 
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de manda-
to, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional.

De acordo com minha proposta, sempre que o 
ato de improbidade envolver verba pública destinada 
à saúde ou à educação, as cominações aplicáveis ao 
responsável ficam aumentadas.
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Nos casos que resultem em enriquecimento ilícito, 
a suspensão dos direitos políticos é aumentada de 8 a 
10 anos para 10 a 12 anos; a multa civil passa de até 
três vezes o valor do acréscimo patrimonial para até 
quatro vezes; e o prazo para proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios muda de 10 para 12 anos.

Já nos casos que causem lesão ao Erário, a sus-
pensão dos direitos políticos passa a ser de 5 a 8 anos 
para 8 a 10 anos; a multa civil vai de até duas vezes o 
valor do dano para três vezes; e a proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incenti-
vos é aumentada dos atuais 5 anos para 8 anos.

É uma proposta, Sr. Presidente. Muitas outras, por 
certo, além dela e das que se tinham anteriormente, 
podem ser apresentadas. O que importa, na verdade, 
é que coloquemos o combate à corrupção como tarefa 
urgente, inadiável, merecedora do engajamento de toda 
a sociedade brasileira e merecedora, principalmente, 
do nosso engajamento. Nós, Parlamentares, temos a 
honra e a responsabilidade de bem representá-la.

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

Convidamos para usar da palavra o Senador Pedro 
Simon.

Papaléo, os nossos agradecimentos pelas pala-
vras proferidas à nossa pessoa. Eu tenho uma frustra-
ção: eu ainda não conheci o Estado do Amapá. Aguar-
do. Quero entrar guiado por V. Exª naquele Estado. V. 
Exª que tem sido o nosso guia aqui!

Senador Pedro Simon, V. Exª é o orador inscri-
to. Papaléo, convido-o aqui para presidir por um ins-
tante.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Papaléo Paes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, dois temas me trazem a esta 
tribuna. O primeiro é que eu, sinceramente, li, reli, li de 
novo, reli de novo o texto de uma carta que o Presiden-
te Obama teria escrito para o Presidente Lula, na qual 
ele estaria estimulando o Presidente Lula, junto com 
a Turquia, a achar uma fórmula por maio da qual o Irã 
aceitasse o enriquecimento de urânio em 20%, feito via 
Turquia, na Turquia, com a França e com a Rússia. 

Mas o texto é muito claro. Não me passa pela ca-
beça que o Itamaraty tenha distribuído um texto que não 
fosse real e concreto. Eu até sou muito sincero: eu estra-
nho a divulgação do texto. Eu creio que os presidentes 
da república devem ter, muitas e muitas vezes, ou por 

texto escrito, mais vezes menos por texto escrito, mais 
por telefone, conversas que eles fazem e que devem 
ficar entre eles. Não sei o que teria levado esse texto a 
ser publicado. Também não vejo nada de mais em ele 
ser publicado, desde que, e eu acredito que sim, seja 
um texto real e objetivo que representa uma carta, uma 
missiva do Presidente Obama para o Presidente Lula.

O Presidente Lula já disse e repetiu que o acordo 
proposto por Brasil e Turquia ao Irã tinha sido pratica-
mente idêntico ao acordo que os Estados Unidos e as 
grandes nações propuseram ao Irã, e este não aceitou. 
Isso a imprensa já publicou várias vezes. 

Por isso, agora, a gente mais ou menos enten-
de a euforia do Lula, a tranquilidade do Lula, quando, 
aceito o acordo, a fisionomia dele na televisão era de 
uma alegria imensa, dizendo, com convicção, que o 
assunto estava resolvido. 

É que, repito, o texto proposto por Turquia e Brasil 
ao Irã era o mesmo que os Estados Unidos propuseram 
em outubro. Dessa vez, aceito. As razões pelas quais 
não foi aceito em outubro e teria sido aceito agora, 
eu não sei. Talvez as pressões que o Irã tenha sofri-
do de outubro até agora, talvez a proposta de reunir 
o Conselho de Segurança e a proposta, apresentada 
ao Conselho, de uma moção dura em cima do Irã, é 
provável que tenha sido isso.

O Irã disse “não” em outubro. Em cima disso, não 
apenas os Estados Unidos, não apenas a França, não 
apenas a Inglaterra, mas até pessoas mais ligadas a 
ele, como a China e a Rússia, também concordaram. 
E aí a mudança de posição do Presidente do Irã.

Mas por que o Presidente Obama, dos Estados Uni-
dos, mudou radicalmente de posição? Em outubro propõe, 
e não é aceito. Escreve uma carta para o Presidente Lula, 
felicitando o Presidente Lula, para fazer os entendimen-
tos, Lula e Turquia, com o Irã. Com essa carta no bolso, 
o Presidente Lula, com o Presidente da Turquia, vai ao 
Irã e consegue o acordo. E os Estados Unidos propõem 
uma moção de protesto na ONU, fazem uma rebelião, 
faz a Rússia mudar, a China mudar, a França mudar. E, 
de repente, não mais que de repente, aparece a carta 
do Sr. Obama ao Lula felicitando o Lula e estimulando a 
que ele apresentasse a proposta ao Irã, que era igual a 
que ele havia apresentado em outubro.

O que há em torno disso? Dizem alguns que, para 
os Estados Unidos e para as grandes potências, surgiu 
como se fosse algo inusitado, quase que uma bofetada. 
Mas quem é o Brasil? Aquele “Lulinha” lá, o Brasil e 
a Turquia querendo fazer uma proposta mundial! Mas 
desde quando o Brasil sai da sua insignificante posição 
para falar alto ao mundo inteiro, fazer uma proposta de 
paz mundial, de entendimento? 
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É o que a imprensa mundial está dizendo. Se 
agora o Brasil e a Turquia se reúnem e fazem uma 
proposta para o Irã contra a fabricação de armas atô-
micas, daqui a seis meses será o país tal que fará uma 
outra proposta. No outro ano, será o país tal que fará 
outra proposta. E esses paísinhos, tipo o Brasil, es-
ses anõesinhos, vão querer falar alto como se fossem 
Rússia ou Estados Unidos. É isso que dizem que teria 
acontecido. É isso que teria acontecido.

Então, porque o Brasil teria tido a vaidade de fazer 
uma proposta e o Irã teria aceito, o americano diz não. 
E estimula e provoca as nações dele, principalmente 
Rússia e China, a também dizerem não.

O que me impressiona, e é uma outra análise 
feita pela imprensa internacional, seria a força dos fa-
bricantes de guerra. 

Nós sabemos que, à margem de tudo no mundo, 
existem as grandes indústrias que vivem em torno das 
guerras. Dizem que são elas que estimulam, lá pelas 
tantas, a guerra com a Coreia, a guerra com o Vietnã. 
Alguma coisa tem de haver, no mundo, de conflito para 
venderem arma e, mais do que para venderem arma, 
para fazerem experiência sobre armas determinadas 
para verem a sua eficácia, para verem até que pon-
to elas estão certas e até que ponto elas têm de ser 
aperfeiçoadas no seu exagero destrutivo.

Essa manchete de O Globo, cá entre nós, é mui-
to clara: “Obama incentivou Lula a fazer acordo com o 
Irã”. Está aqui. Estimulou como? De boca? Não, numa 
carta, escrita e assinada. Obama estimulou o Lula a 
fazer acordo com o Irã: “Em carta, Presidente disse 
que troca de urânio criaria confiança.”

Mais adiante, na outra página, “Obama apoiou Lula 
a fazer o acordo”; “Carta enviada ao Brasil dizia que nego-
ciações com Irã trariam confiança e reduziriam tensão.” 

Eu não me lembro de um fato como esse, juro 
por Deus! Claro, há fatos que a imprensa tem noticia-
do. Um jornalista que considero extraordinário na sua 
competência, que é o Flávio Tavares, na sua coluna 
dominical, do Zero Hora, é muito duro e escreveu de 
tal maneira, que li, reli e guardei para ler de novo. Ele 
falou das pessoas em quem não se pode confiar e em 
acordos a que a gente não deve dar muito crédito. En-
tão, ele lembra: Chamberlain, quando Hitler berrava, 
berrava, e o mundo inteiro e tal na expectativa, foi lá e 
fez um acordo com ele. A Alemanha assinou um acordo 
com Chamberlain de paz, de não invasão. Chamberlain 
chegou à Inglaterra herói. E, mal chegou à Inglaterra, 
a Alemanha estava invadindo a Áustria.

Os russos fizeram um acordo, diz Flávio Tavares, 
com Hitler de que a Rússia não seria invadida. Quan-
do menos se imaginava, sem dizer uma palavra, Hitler 
determinou a invasão da Rússia.

Concordo que o artigo do Flávio Tavares é muito 
profundo, é muito sério. Vou enviar cópia desses jor-
nais e dessa carta ao Flávio, para ver o que S. Sª acha 
dessa posição. Ele fala na ingenuidade do Lula em 
acreditar num homem como o Presidente do Irã. Mas 
será que Obama foi ingênuo, quando escreveu a carta 
ao Lula, para ele fazer o acordo com o Irã? Ou será 
que Obama quis fazer – agora tenho medo de usar a 
palavra – o Lula meio de bobo, para o Lula entrar na 
jogada, e acontecer o que aconteceu? 

É verdade que há parte da imprensa que já fala di-
ferente. A diferença que houve, diz a imprensa, entre o 
momento em que Obama escreveu a carta ao Lula, esti-
mulando o acordo com o Irã, e sua negativa em aprovar 
o acordo seria a pressão que Obama teria recebido de 
segmentos internos nos Estados Unidos, dos apaixonados 
pela luta, pela guerra, por aqueles que querem estimular 
esse sentido. Esses passaram a estimular uma onda em 
cima do Obama, para ele retirar a palavra dele.

Qual é a verdade não sei, mas é um fato muito, 
muito sério.

Reparem que a mesma manchete diz aqui do 
lado: “Rússia mantém a venda de mísseis a Teerã”. 
E a outra manchete: “China continua fazendo as ne-
gociações com Teerã”. Esses não mudaram, apenas 
assinaram junto com os Estados Unidos a solicitação 
da nova condenação ao Irã.

Olha, eu não consigo entender. Há um antece-
dente muito negativo nessa questão: é o Iraque. O caso 
do Iraque foi ainda mais grave do que esse, porque o 
governo americano tinha convicção de que o Iraque 
fabricava armas nucleares e de destruição química. 
Tinha porque tinha convicção.

E o Iraque não confiava nos Estados Unidos e 
não admitia que os americanos fossem fazer inspeção. 
Mas o Iraque concordava... O Presidente da Comissão 
de Fiscalização de Armas da ONU, o Bustani, hoje 
Embaixador do Brasil na França, dialogando com o 
Iraque, havia conseguido que o Iraque concordasse 
que essa entidade fosse lá fazer a fiscalização. Não 
haveria nenhum problema.

Essa fiscalização, que hoje o americano quer que 
seja feita no Irã, o Bustani conseguiu com o Iraque que 
fosse feita a fiscalização. O americano não concordou: 
“Não, tem que ser a ONU e tem que ser os america-
nos. Essa entidade não pode.”

Fizeram um dos papéis mais sujos da diplomacia 
internacional. O atual Embaixador do Brasil em Paris, 
que tinha sido eleito e reeleito, por unanimidade, pre-
sidente da entidade, os americanos, em uma época de 
recesso, pagaram passagem e estada e reuniram, lá 
pelas tantas, a entidade e destituíram o presidente bra-
sileiro. Votaram a destituição do presidente brasileiro. 
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E aí, mesmo contra o pensamento do Conselho da 
ONU, o americano invadiu e bombardeou o Iraque.

O que aconteceu depois? O próprio governo ame-
ricano reconheceu que tinha sido enganado pela CIA, 
pelos órgãos de segurança dele e que era mentira, que 
o Iraque não estava fabricando nenhum tipo de arma 
nuclear, com perigo de contaminação química; que era 
mentira e que a invasão, o bombardeio e que matar 
o Presidente, tudo que está acontecendo até agora 
teria sido desnecessário; porque o Presidente Bush 
baseou-se numa informação mentirosa. Ele é quem diz. 
Ninguém inventou. O governo americano reconheceu 
que era falsa, que era mentirosa a informação de que 
havia o fabrico de armas por parte do Iraque. 

Então, meu amigo Obama tem um triste antece-
dente: o triste antecedente do Iraque. E, cá entre nós, é 
melhor evitar que isso aconteça no Irã. A não ser que, é 
claro, o Vice-Presidente da República dos Estados Unidos 
do governo Bush, que é presidente de uma das maiores 
empreiteiras de construção do mundo... E é ele, Presiden-
te, a empresa dele, que está reconstruindo o Iraque. O 
americano bombardeia, de um lado, e o Vice-Presidente 
vai lá reconstruir, do outro lado. Isso está acontecendo. 
Muita gente está ganhando dinheiro. Quem controla o 
petróleo do Iraque, como é vendido, como não é vendido, 
qual é a fiscalização: o americano é o dono. 

Eu digo que tudo foi desgraça no Iraque, mas 
para alguns não; muitos estão enriquecendo, e muito, 
com a desgraça do povo do Iraque. 

Essa gente mentiu, falsificou e disse que esta-
vam fazendo armas químicas no Iraque. E era mentira. 
Agora obrigaram o Obama, que tinha escrito uma carta 
de incentivo ao Lula para que o Lula fizesse o entendi-
mento, para voltar atrás e dizer que é contra. 

Olha, meu ilustre jornalista Flávio Tavares, eu sei. 
O que tem de gente me procurando, falando comigo: 
“Mas Simon, tu acreditas naquele Presidente do Irã? 
Aquele é um homem falso, é um homem...” Quando ele 
diz que não houve holocausto, é uma estupidez. Hoje 
isso é o mesmo que dizer que não existiu Cristo ou 
Moisés. São fatos que estão aí. Aliás mais: seis milhões 
de pessoas foram torturadas e mortas. O mundo inteiro 
assistiu. Isso é de um ridículo atroz. O que a gente vê 
é que o Brasil também tem certo interesse na questão. 
Qual é o interesse que o Brasil tem nessa questão? O 
Brasil é o único país no mundo que na sua Constituição 
existe a proibição de fabricar armas atômicas.

Nenhuma Constituição, nem de um país índio, 
nem de um país ultra-retrógrado, de nenhum país, 
tem uma disposição como essa que nós pusemos na 
nossa Constituição.

Não há país mais pacifista do que o Brasil. O 
Presidente brasileiro foi lá, convidou o Presidente da 

Argentina, e o Presidente da Argentina veio aqui e co-
nheceu tudo referente a energia nuclear, tudo referente 
a urânio do Brasil, tudo. E, depois, o Brasil foi lá e co-
nheceu o que existiaa Argentina. Isso foi interessante 
para não “fazerem onda”: “Não, porque a Argentina, por-
que não sei o quê”. Tudo o que o Brasil faz em termos 
de enriquecimento de urânio a Argentina acompanha 
passo a passo, e a recíproca é verdadeira.

Não passa pela cabeça do Brasil fabricar arma 
nuclear. Mas hoje, Sr. Presidente, algo muito importante 
e muito significativo é a energia nuclear usada para fins 
pacíficos. Eles falam até na energia nuclear geográfica. 
Então,o exemplo do Brasil... O que vai acontecer um dia 
– já vai tempo, já devia ter começado – é nós unirmos a 
bacia amazônica com a bacia do Prata, fazermos uma 
ligação no meio da América do Sul, norte a sul, de um 
extremo ao outro. Isso envolve fortuna, envolve remoção 
de montanha. E aí é que se diz: o que, com a energia 
nuclear pode ser feito num espaço de tempo dois, usan-
do a maquinaria de hoje é o espaço mil. Então, o Brasil 
tem interesse no aperfeiçoamento dessa teoria nuclear. 
Num país continente do tamanho do Brasil, transposição 
de rios e tanta coisa mais podem ser feitas.

E os senhores me perguntarão: “E daí? O que o 
senhor quer dizer com isso?” O que eu quero dizer com 
isso é que, na medida em que o americano quer proi-
bir o Irã de desenvolver doutrina nuclear de qualquer 
jeito, o Brasil certamente está envolvido. Uma coisa 
é proibir a utilização de estudo nuclear para fabricar 
armas nucleares. Outra coisa é permitir que um país 
como o Brasil aperfeiçoe a sua tecnologia para seu 
desenvolvimento, para fins pacíficos. 

E mais: dizem, Mão Santa, que essas grandes 
nações já pensam, em primeiro lugar, em ter o controle 
e o comando da política nuclear, da bomba atômica, só 
eles têm Também vão querer ter logo adiante o controle 
do uso da política nuclear para fins pacíficos. Há gran-
des e extraordinárias empresas com enorme tecnologia. 
O Brasil quer fazer a união da bacia amazônica com a 
bacia do Prata? Quer. Então,vai pegar uma empresa 
dessas porque ela tem a tecnologia que nós não po-
demos ter. Isso o Brasil não aceita. O Brasil acha que 
ele tem direito a sonhar, a lutar para chegar lá. Essas 
são as discussões que estão sendo travadas.

Digo com toda sinceridade: eu acho que nós te-
mos que debater com mais profundidade essa matéria. 
De um lado, a imprensa brasileira, os grandes colunistas 
brasileiros e grandes segmentos da política são contra 
a posição do Itamaraty. Acham que nós estamos nos 
metendo em briga que não é nossa. Estamos nos me-
tendo em briga de cachorro grande. “O Brasil que fique 
na sua posição. Pra que vai se meter nisso?” 
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Eu não sei... Acho que o Brasil levantou uma 
grande tese.

Não é à toa que o Presidente Lula tem essa cre-
dibilidade em âmbito internacional. Tem e merece tê-la, 
independentemente das nossas discussões internas...

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... inde-
pendentemente das nossas discussões internas, in-
dependentemente dos nossos problemas com relação 
ao Lula. Essa é outra questão. Essa é outra questão, 
repito. Acho que merece uma análise profunda essa 
matéria.

Pois não, querido Senador.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Pedro Si-

mon, o tema é oportuno, engrandece e é universal. Isso 
veio à tona depois da Segunda Guerra Mundial, que foi 
aquela catástrofe. O holocausto varreu, arrasou a Eu-
ropa, o Japão. Aí surgiu, fortaleceu-se a ONU. Aqueles 
grandes discursos pós-guerra de Franklin Delano Roo-
sevelt, aqueles de Winston Churchill, derrotado no Se-
nado. É um dos discursos mais belos. E a ONU surgiu 
para a inspiração dos que vieram. Ninguém pode negar 
que Nikita Khruschev foi um dos melhores homens do 
mundo. Então, tudo isso visava ao fortalecimento da 
antiga Liga das Nações, da ONU, para a paz, porque a 
guerra foi aterrorizante. Então, a ONU surgiu para isso. A 
ONU é o palco. E Nikita Khruschev pagou até... No fim, 
ele foi deposto e esteve, nos seis últimos anos de sua 
vida, numa prisão domiciliar. Ele sempre dizia que nós 
temos que desarmar. Se não nos desarmarmos, vem a 
guerra, e a guerra foi aquilo ali tudo que se viu. A ONU, 
por inspiração dos homens que fizeram a guerra, era 
fortalecida para evitar. Pronunciamentos belos como o 
de V. Exª vimos em Franklin Delano Roosevelt, vimos 
em Winston Churchill, derrotado. Depois da guerra, ele 
foi derrotado. Depois a Inglaterra. Mas foi uma pági-
na de encaminhar o mundo para a paz, que serviu de 
inspiração para o americano John Fitzgerald Kennedy 
dialogar e conviver com Kruschev, Nikita Kruschev. E a 
base era desarmar. Eu já acredito que, se deixarmos 
a construção armamentista, ninguém sabe para onde 
vamos não. Porque, quanto à Síria, o passado dela é 
bélico. Desde Xerxes, Dario, é confusão muita. Está in-
trinsecamente a sua história ligada a grandes guerras. 
Então, eu acho que o esforço do nosso Presidente Luiz 
Inácio foi... Mas eu acho que todos nós, todo mundo... 
Não é país nenhum que vai controlar este mundão. Está 
lá o Oriente Médio, está a Ásia, está... Tem que fortale-
cer a ONU. E eu acho que o País tinha que pensar em o 
Brasil entrar, mas o homem indicado seria Pedro Simon, 
para fortalecer a ONU. Era um grande passo. E eu acho 
que a repercussão de V. Exª.... Já seria uma grandeza 

de Luiz Inácio apresentar o nome de V. Exª para sentar 
na ONU e chamar isso, isso que V. Exª tem. V. Exª não 
é mais um cidadão ali de Caxias do Sul, do Rio Gran-
de do Sul, do Brasil, não. Essas são as idéias que eu vi 
no discurso de Winston Churchill. Um dos mais belos 
discursos dele. E ele fez 8.648. Esse foi o dos mais bo-
nitos dos que li. Após a guerra, ele que foi o vencedor, 
Papaléo, e não conseguiu ser Primeiro-Ministro, falou 
de paz. E era a ONU. Então, aquele é estadista. E ele 
pregava que ela fortalecesse seu organismo. E Kruschev 
bateu na tecla: a guerra fria. Nós a vivemos. Desarmar. 
Ele, mais maduro e mais experiente do que Kennedy, 
arrancou John Fitzgerald Kennedy para a paz, que ain-
da hoje estamos vivendo. Mas, de uma hora para outra, 
pode estourar. Então, acho que o caminho não é tam-
bém aplaudir nem pela história dos persas de Xerxes, 
de Dario e desse de nome enrolado. (Pausa.) Pronto, 
Mozarildo sabe o nome, mas não vou aprender. É isso. 
São pronunciamentos que engrandecem esta Casa. 
Acho que o Presidente Luiz Inácio deve ter humildade. 
O Brasil engrandeceu. O Brasil tem sua tradição paci-
fista constitucional, como V. Exª está dizendo. Então, 
nós já deveríamos ter lá uma cadeira. Mas o homem 
ideal cuja candidatura deve ser anunciada, Luiz Inácio, 
é Pedro Simon, nosso delegado na ONU.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª tem 
razão. Calma, telespectador! Não é o fim, não.

V. Exª tem razão quando diz que temos de for-
talecer a ONU. E, quanto a isto, V. Exª tem razão: a 
ONU tem de ser fortalecida. E a ONU tem sido muito 
desmoralizada. A posição da ONU como ONU tem 
sido muito esvaziada.

Aconteceu, por exemplo, no caso do Iraque. O 
Conselho da ONU disse “não”. Não ligaram para a de-
cisão do Conselho da ONU e bombardearam. Essa é 
uma posição em relação à qual a ONU deveria tomar 
uma decisão tranquila e serena. Lula defende a entra-
da do Brasil no Conselho de Segurança. Com toda a 
sinceridade, defendo a extinção do Conselho de Se-
gurança. Acho que as votações do mundo deveriam 
ser pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Mas a 
ONU tem de ser fortalecida, e o que está acontecen-
do é o contrário. O que está acontecendo é que, de 
repente, a ONU se abriu.

Havia, num mundo bipolar, a Rússia e os Esta-
dos Unidos. A Rússia, com apoio da China e da Índia; 
e o americano com o resto. Implodiu-se a União Sovi-
ética. A única potência que se fala que é da China é 
a de armas atômicas. E, cá entre nós, quando vejo o 
americano Obama e o Presidente da Rússia fazerem 
um grande acordo, de que cada um vai destruir mil 
mísseis atômicos, digo: “Que maravilha! Vão destruir 
mil mísseis atômicos!” Mas, com toda a sinceridade, 
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olho isso com restrição. Para mim, eles vão destruir mil 
mísseis como mil carros velhos, que não servem mais 
para nada. A coisa modernizou-se de tal maneira e a 
tecnologia avançou de tal maneira – desse tamanhinho 
resolve – que aqueles mísseis, aquela coisa fantástica, 
estão lá ocupando espaço; e não se resolve nada. Por 
exemplo, o russo tem três mil mísseis a mais do que 
os Estados Unidos. Na parte moderna, muda. Quan-
do desapareceu o bipolarismo, houve um momento. 
E agora o americano está querendo ser dono, e dono 
exclusivo. Isso não é fácil.

É verdade que houve a crise nos Estados Unidos, 
e a coitada da Europa está pagando. Está aí essa crise 
que vive a Europa e que é bastante dolorosa, dura e 
difícil. Em meio a essa crise dolorosa, dramática e di-
fícil, nem a França, nem a Alemanha, nem a Inglaterra 
tiveram a coragem de dizer “não” aos Estados Unidos 
na hora de reunir o Conselho de Segurança. Todos con-
cordaram, porque tinham de concordar. Nessa hora, 
se o americano puxar uma pequena linha em prol do 
euro, que já está balançando, balançando...

Nesse sentido, acho a posição do Obama importan-
te. Não estou aqui, por exemplo, para bater no Obama, 
no sentido de que ele estimulou o Lula e agora voltou 
atrás: Que barbaridade! É um homem falso! Não! Vejo 
nisso a dificuldade da vida do Obama. Ele está tendo 
lutas dramáticas e vitórias espetaculares. V. Exª, Senador 
Mão Santa, que é um grande médico sabe que a vitória 
da questão da saúde resolve um problema que vem há 
quase 100 anos. O americano, os Estados Unidos, no 
mundo, eram um país que tinha a política médica e so-
cial mais vergonhosa. Quarenta milhões de americanos 
viviam à margem, não tinham nada. Não tinham dinhei-
ro para pagar um plano de saúde, e quem não tinha 
dinheiro para pagar um plano de saúde estava ralado, 
não tinham o que fazer. Pois ele conseguiu. Conseguiu 
o que parecia impossível. Tirou dinheiro dos ricos, para 
criar um plano de saúde para os pobres.

Agora, ele está fazendo um plano revolucionário. 
Acho que devíamos – há tanta gente indo aos Esta-
dos Unidos, para olhar, para conhecer – conhecer o 
plano da reforma financeira que ele está fazendo nos 
Estados Unidos. Pela primeira vez, agora, os bancos 
estão sendo responsáveis, e o cidadão diz: “Eu tenho 
no governo um aliado meu para me defender no ban-
co”. Não como é no Brasil. Não é como é no mundo 
inteiro, em que o Governo está do lado do banco, e o 
cidadão que usa o banco que se dane. Ele revolucio-
nou com o plano do sistema financeiro. Mas, lá pelas 
tantas, ele baqueia. E aqui ele baqueou, voltou atrás, 
foi obrigado a entregar os pontos.

E trago a minha solidariedade ao Governo bra-
sileiro e meu apelo para que se encontre uma fórmula 

pela qual o Brasil possa ajudar, e os países possam 
estar presentes para isso ser levado adiante.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está aqui 
o outro pronunciamento, Sr. Presidente. Era pequeni-
no, mas vou deixar para outro dia. Acho que eu estaria 
abusando demais da paciência de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª tem o tempo à sua disposição.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) – Não, muito 
obrigado. Mas eu estaria abusando demais da paci-
ência de V. Exª.

Despeço-me, agradecendo a tolerância de V. 
Exª.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Obrigado a V. Exª, Senador Pedro Simon.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, pela 

Liderança do PSC, liderança cristã, Partido Social 
Cristão.

Com a palavra Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) – Senador Papaléo Paes, que pre-
side esta sessão de segunda-feira, Parlamentares da 
Casa, brasileiras e brasileiros aqui no plenário e os que 
nos assistem pelo fabuloso sistema de comunicação 
do Senado, Senador Pedro Simon, V. Exª não é mais 
aquele gauchinho de Caxias do Sul, do Rio Grande do 
Sul e do Brasil. V. Exª adentrou num tema universal com 
muita propriedade e enriquece este País, Brasil.

Este Brasil teve antes – esse negócio do Luiz Iná-
cio, de “nunca antes”, não; teve antes, sim – o Ruizinho 
aqui, o Rui Barbosa. Nos primórdios da República, ele 
foi perseguido. Ele saiu daqui com medo do segundo 
Presidente republicano, Marechal de Ferro, Floriano, 
com medo, porque esse homenzinho tinha essas idéias 
libertárias da República. Tanto é verdade, Pedro Simon, 
que o medo dele foi porque veio um militar, Deodoro – 
foi Floriano e meteram outro militar. Daí, o Pedro Simon 
da época, que se chamava Rui Barbosa, olhou o negó-
cio e disse: “Isso não é República; isso é o Exército”. E 
chamaram-no para negociar, que dariam o Ministério da 
Fazenda de novo para ele, a chave do cofre. Quando 
ele disse: “Não troco a trouxa de minhas convicções 
por um Ministério”. Pedro Simon, que tristeza! Agora, 
por qualquer boquinha, os grandes partidos, como o 
nosso PMDB, por qualquer boquinha, a turma está 
negociando os ideais, as convicções.

Por isso que um homem como o Papaléo saiu, 
eu saí, com todo respeito ao Pedro Simon. Saudades. 
Mas vou lhe mandar amanhã um livro que eu estava 
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lendo, que comprei em Portugal: 50 Grandes Discur-
sos da História.

E o que achei melhor mesmo foi isto – atentai 
bem! –: vencedor da guerra, Winston Churchill, que 
soube unir Estados Unidos e Rússia, Franklin Delano 
Roosevelt e Stalin, sensibilizou até o nosso Getúlio 
Vargas a adentrar na guerra e, massacrada a França 
com Charles de Gaulle, que ele acolheu, para da In-
glaterra liderar a França – e a frase mais bonita que 
o Charles de Gaulle disse “Os maiores inimigos da 
França estão em Paris”, dentro de casa... Mas Wins-
ton Churchill ganhou, e vejam o ensinamento para a 
história. Vitorioso, decidiu o Dia D? Não. Foi reeleito 
Primeiro Ministro. Havia sugerido com outros – já ha-
via no passado a Liga das Nações, fruto da Primeira 
Guerra Mundial –, fortaleceram a ideia e formaram esta 
ONU, Pedro Simon, e Winston Churchill foi convidado 
como estadista – não tinha mais o poder – a fazer a 
conferência da ONU. É uma bela página. Como V. Exª 
fez: a paz, a paz. País nenhum no mundo ia ser capaz 
de fazer a paz. Tinha que haver as uniões. Não vai, não 
vai. O Bush deu o exemplo; não vai.

Foi no passado, criada antes da ONU, a Liga das 
Nações, que possibilitou, em Haia... Ele, perseguido, 
fugiu para a Argentina e depois foi para a Inglaterra e, 
de lá, ele trouxe os avanços da cultura inglesa, da de-
mocracia monárquica bicameral. E Rui Barbosa, Pedro 
Simon nem queria vir, mas aí morreu o Marechal de 
Ferro e ele veio terminar o mandato dele aqui. Então, 
foi ele que importou essa estrutura democrática que 
temos, bicameral. Ele tinha também observado o nascer 
dos Estados Unidos, filhote da Inglaterra, democracia 
bicameral, um monarca e outro presidencialista. E essa 
é a nossa história.

Chegando aqui, ele, com a sua credibilidade, foi 
nomeado pelo Barão do Rio Branco para representá-
lo em Haia. Viu, Pedro Simon? E foi em Haia, fruto 
de organismos internacionais, que ele se destacou, 
fazendo com que o Direito Internacional fosse obede-
cido. Ele foi também... Ô Pedro Simon, levantaram as 
grandes potências, e como ele poderia falar de Direito 
Internacional, de guerra, se o Brasil era insignificante 
na época? Mas ele falou, e as suas teses de Direito 
Internacional estão aí. Então, os organismos são esses 
de Direito Internacional. O organismo é esse. Agora, 
depois tanto tempo, e o Brasil ainda não ter um as-
sento? Isso é um erro. O sonho do nosso Presidente 
Luiz Inácio está certo. Mas vamos buscar a pessoa 
certa para ocupar esse assento. O nosso Pedro Si-
mon mostrou ser o candidato do Brasil, mostrando a 
necessidade dessa compreensão de todos os países 
para garantir a paz.

Venho aqui dizer, Pedro Simon... Pedro Simon, 
vamos eleger lá o Governador do PMDB.

Papaléo, já houve Governador do PT em seu Es-
tado? (Pausa.) Dê graças a Deus! Dê graças a Deus, 
porque governo do PT é pior do que terremoto. Ter-
remoto é ligeirinho. São 12 segundos. Quebra, morre 
gente... Mas o Piauí teve por sete anos. Foi desgra-
ceira muita!

Olha, prefeitos se esforçaram, mantiveram a es-
perança do povo do Piauí. Graças a Deus e às preces, 
ele saiu e assumiu um do PSB. E tão ruim foi que, para 
a Presidência e para o Governo, não há candidato do 
PT. Já existe um bocado de candidatos bons lá. O Go-
vernador é um homem de bem, neurocirurgião, foi líder 
do PSB. O PMDB andou falando de um outro homem 
de bem, Deputado Marcelo Castro. Mas aí curvaram-se 
ao Governo, por algum motivo. Mas é um homem de 
bem; foi meu Secretário de Agricultura, Presidente do 
Iapep. Há o Senador João Claudino, homem de bem, de 
família rica, mas pelo trabalho, decência e dignidade. O 
PTB tem um candidato forte. O PSDB tem um homem 
de muita coragem e lisura, que deixou a Prefeitura da 
capital, com pujança e com perspectivas invejáveis na 
política do Piauí e do Brasil, Dr. Sílvio Mendes, que 
simboliza as oposições no Piauí, como José Serra, 
com a mesma competência, simboliza no Brasil. Há 
uma candidata do PV, uma ambientalista e vereadora; 
mas do PT não há. Eles reconhecem a desgraceira que 
eles fizeram. Há candidatos de todos os partidos, mas 
eles não têm porque estão conscientes.

Mas vou dizer o seguinte: aqui tem dois jornais. 
Pedro Simon, é uma vergonha! O Luis Inácio não tem 
culpa. Não vou dizer que... Acredito que ele mandou 
muito... Mas eu larguei porque os meninos eram tra-
quinas, Pedro Simon. Eu só tinha a honra!

Pedro Simon, eu entreguei a companhia energé-
tica. Eu tinha indicado que queria ter deixado... Ontem, 
nasceu um neto! Honra! Honra! Honra! Eu deixei por 
isso. Eu nunca vi se roubar tanto! Havia mesada, sa-
fadeza! Iam acabando. Está sucateado! 

Eu levei a Bunge para o Piauí, lá de Santa Cata-
rina. Aliás, se V. Exª não for, nós estaremos lascados! 
Eu já combinei até com o Heráclito o avião, porque, 
hoje, a metade do Piauí que cresce e enriquece é de 
sulistas e gaúchos. Só em relação à Cotrirosa, em um 
dia eu recebi trezentas famílias. 

Eu fui lá... Eu digo: eu trago. Há um “agroshow”... 
Eles inventaram o termo “piúcho”: é gaúcho cruzando 
com mulher do Piauí. São mulheres gaúchas cruzan-
do... Rapaz, está dando uma beleza de raça! Os “pi-
úchos” são todos ricos pelo trabalho e pela decência! 
Eles tomaram conta.
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V. Exª tem isso. A sua presença... Por isso que 
eu sou... Pedro Simon, eu disse, eu prometi. V. Exª é 
do sul. Quanto gaúcho tem? 

Interessante... V. Exª sabe...Eu, orgulhoso, eu 
tenho uma filha que está fazendo medicina na Santa 
Casa. Aí, fez as provas, tirou em segundo lugar, e teve 
uma entrevista. Aí o professor perguntou a ela: “E você 
de onde é?”. “Sou do Piauí”. “Mas do Piauí? O que é 
que veio fazer aqui, no Rio Grande do Sul, tão lon-
ge?” Ela andou por Brasília e tudo. Ela disse: “Ah, eu 
vejo é muito chegar os gaúchos. Estão tudo tomando 
o Piauí, para buscar terra que a gente tem. Então, eu 
vim aqui buscar sabedoria, experiência médica. Está 
cheio... Nós já recebemos tanto. Por que vocês não 
me recebem?” Ouviu, Pedro Simon? Aí ela está resi-
dente lá na Casa. 

Mas olha aí, Pedro Simon. Surgiu um jornal aqui: 
Tribuna do Piauí. Rapaz, eu tenho até... Olha que 
imoralidade! Eu quero aqui prestar uma homenagem 
ao Conselho Editorial: Olivan Rodrigues, José Olímpio, 
Ademar Sousa... Jornal novo: Olivan Rodrigues, Revisor 
Deusimar, José Olímpio... Então, é esse aqui... André 
Alves... Chama Tribuna do Piauí... Olha pela página.

A luzinha vermelha é aquela que está ali.
Bota bem grande aí. Faz de conta que é para 

Ideli, do PT. Faz de conta que é o Mercadante. Bota 
bem grande aí. 

Olha aí, Pedro Simon: “Tragédias de Algodões”. 
Famílias abandonadas choram. Há um ano, cente-
nas de famílias foram atingidas pelo rompimento da 
barragem em Cocal. Muitas pessoas morreram, ou-
tras continuam desaparecidas e a situação de quem 
sobreviveu só piorou. Elas dizem ter sido enganadas 
pelo Governador do PT com promessas até agora não 
cumpridas. Um ano, Papaléo. Eu sei que o Luiz Inácio... 
Mas está aqui, é aquela tragédia que arrombou... Mas 
é um negócio... Olha, é muito pior do que um terremoto 
esse negócio de PT.

Outro dia eu vi esbravejando ali o do Pará; outro 
dia o da Bahia... Mas Deus é bom. Como vos agrade-
ço. Saiu. Está lá um do PSB. Eu estou é com pena. 
Eu não queria estar no lugar dele, que é confusão 
muita, é roubalheira muita. O pobre coitado não sabe 
o que faz.

Sim, mas vamos aqui o jornal. 
Olha mais adiante. Só corrupção, Pedro Simon. 

Eu nunca vi. É um tripé. O PT é um tripé: mentira, cor-
rupção e incompetência. V. Exª falou em vinte mil. Eles 
colocaram foi cinquenta mil aloprados no serviço pú-
blico. E me permita, Papaléo: seu assessor, que é um 
DAS-6... Sabe quanto é um DAS-6? Eu quero saber 
uma aposentadoria de um general, uma aposentadoria 
de uma professora. Ontem, uma professora, lá no meu 

Piauí: “cadê aquele nosso piso salarial de R$ 960,00?” 
Não se tornou lei, barrou. Tem professorinhas no Brasil 
ganhando menos de R$ 550,00. Um aloprado nomeado 
desses cinquenta mil que entraram no aparelhamen-
to é R$ 11.848,00, pela porta larga da vadiagem, da 
traquinagem, da malandragem. E estão aí querendo 
continuar. Quem não quer? 

Eu, cirurgião e dos bons deste País. Era o Roberto 
Carlos cantando, o Pelé fazendo gols e eu operando. 
Tenho todos esses cursos que vocês imaginam aí. Vão 
perguntar ao Jatene. 

Rapaz, minha aposentadoria é ridícula! Deus, 
que é bom, deixou que o povo do Piauí me mandasse 
ser Senador. Mas é ridícula, não dava, não, não dava 
para comprar perfume para Adalgisa. Não dava.

Então, um médico, 40 anos... Um aloprado entra 
ganhando R$11.848,00! Quanto ganha um general? 
Uma professorinha aposentada... Um dentista...

E a roubalheira. Olha aqui: “Ministério Pública 
investiga Agespisa”, a companhia de água e esgoto. 
Em todo lugar é roubalheira.

Olha aqui: “MPF e Polícia Federal farão investiga-
ções”. “Máfia dos medicamentos especiais”. Roubam 
até dezesseis... Papaléo, V. Exª, que é médico...

Itamar, deixa o Papaléo solto aí, um pedaço para 
mim. 

Dezesseis médicos. Insuficiência renal, diálise. 
Dezesseis meses sem medicamentos. Morreu muita 
gente. Um absurdo!

Olha aí: “MPF e Polícia Federal farão investiga-
ções”. “Assis Carvalho, mesmo sorridente, está acuado 
por denúncias de desvio de recursos na Saúde”. Dos 
doentinhos de insuficiência renal, diálise, hemodiálise, 
dezesseis meses sem medicamentos.

Outro dia, li o da associação deles e li do médi-
co honrado Eulálio, um médico muito honrado, que é 
da família do Secretário de Governo. Mas um médico 
corroborando que isso é uma indecência, uma indig-
nidade. A família dele tem até gente lá.

Está aqui: “Máfia dos medicamentos especiais”. 
Pedro Simon, Pedro Simon, Deus, livrai-nos... Olha 
aqui: “Máfia dos medicamentos especiais”. 

Eu saí deles porque eu quis. Eu tinha era a com-
panhia energética na mão.

“Tragédia de Algodões”. Bota aqui. Olha a imora-
lidade de Algodões aqui. Veja só a manchete: “Dia de 
horror. No dia 27 completa um ano que centenas de 
famílias foram atingidas pelo rompimento da barragem 
em Cocal. Até agora a situação delas só piorou”.

Só demagogia, só mentira. Está aqui: “Governo 
foi incompetente”. Olha lá.

Ó Deus, eu Vos agradeço. Acabou do Piauí. Não 
tem nem condição de ter candidato a Governador, 
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com o Presidente da República governando. Não tem 
nenhum nome.

“Vidas despedaçadas pela tragédia”. Olha aí. 
Eu sublinhei foi muita coisa. É um sofrimento. É uma 
desgraceira total. Não dá, Pedro Simon, você lê e dá 
vontade de chorar.

“Grávidas esperam ajuda, que não vem.” Foram 
lá e disseram que iam dar enxoval. Ô gente pra mentir! 
É um tripé: mentira – nunca vi se mentir tanto –, cor-
rupção – nunca vi se roubar tanto –, e incompetência. 
Meteram aloprados nas máquinas, nessas que funcio-
navam no Brasil.

Olha aqui, são 613 famílias.

No entanto, no assentamento não exis-
te água, energia, escola ou posto de saúde. 
[..] “O Governo promoveu uma favelização na 
zona rural”, diz o presidente da Associação 
das Vitimas e Amigos das Vítimas da Barra-
gem Algodões – AVABA, CorCino Medeiros 
dos Santos.

Além de terem perdido tudo, foi embora 
também a dignidade humana, já que pratica-
mente estão vivendo como mendigos, sem terra 
para trabalhar, alimento, medicamento, água. 
Até a cesta básica que recebiam fora cortada 
há mais de quatro meses[...].

Olha, e eles contando da corrupção aqui: “Falta-
lhes seriedade em tratar o problema”.

É, rapaz, não deixe, não! Não vão nessa onda 
de PT que vocês se lascam.

Vamos para outro jornal. Manchete: “Obra en-
rolada”. Rapaz, mas é mentira muita. “Obra enrola-
da. Procurador requer extratos bancários para saber 
destino dos recursos liberados para obra do Atalaia.” 
O Governador... 

Pedro Simon, esse Senador aqui é o mais rico 
do Estado, mas o é por merecimento. O pai dele tra-
balhou muito, tem loja, tem empresa, tem fábrica de 
bicicleta, shopping. São 50 anos de trabalho, não é? 
Merece o nosso respeito. Mas sabe agora a piada? O 
homem, o Governador era – espere ainda – auxiliar 
de escriturário; auxiliar de escriturário da Caixa Econô-
mica. Aí entrou nesse negócio de sindicato, e foi, foi... 
Então, Teresina diz e eu digo. Rapaz, a casa dele... O 
homem era auxiliar de escriturário. A mulher... A casa 
é melhor... Foram R$2 milhões. Só de móvel, a mulher 
comprou R$900 mil.

Eu ouvi dizer que o Pedro Simon tem uma casi-
nha na praia, bem humilde. Pedro Simon, 50 anos de 
vida pública. Foi Governador, foi Ministro, Senador, foi 
tudo. Eu já vi... A gente vê... O povo... Não adianta. Tem 
uma casinha na praia, bem simples.

Pois, na entrada... E eu olhei, porque, vindo de 
Parnaíba, se vê, na entrada; é o conjunto mais sofisti-
cado. Aí a turma acusa, aponta: “Olha a casa do Go-
vernador!” E a dos aloprados, tudo enrolado. Tudo com 
Hilux, com o diabo desse PT aí. E aí o povo de Teresina 
diz assim: “A casa dele é muito melhor do que a do Se-
nador João Vicente”. O Senador João Vicente poderia 
ter, é um homem... Mas é simples, modesta.

Então, como é que pode? Esse é o PT, que afrontou 
toda a história de honra, de dignidade e de seriedade.

“Obra enrolada. Procurador requer extratos ban-
cários para saber destino dos recursos liberados para 
obra do Atalaia.” É lá na praia que eu estou. Está aqui. 
É tudo assim. É procurador. 

Olhe aqui: este deputado aqui – esse aqui é ma-
cho: “Não dá para acreditar em petista”. Não dá. Não 
dá! Eu tenho de pedir perdão ao povo do Piauí, porque 
eu votei neles em 1994. Mas já pedi perdão.

Olhe esta nota aqui: “Farra de locações. Um exem-
plo de descontrole que marcou a gestão de Wellington 
Dias foi a farra para locações de veículos. Ao assumir 
o cargo, Wilson Martins mandou reduzir drasticamen-
te o aluguel de carros”. Olha, eles pagam, por mês, 
cinco milhões de aluguel de carros. O Governador já 
decretou. Eu sei a malandragem. Eu estou preparado. 
Eu aqui, Pedro. Fui prefeitinho, fui governador. É o se-
guinte... Aliás, no meu Governo, quiseram fazer isso. 
Eu detectei. É o seguinte, Pedro Simon: eles alugam 
um carro bonitão, Hilux, por 2,5 mil o aluguel. Em vinte 
meses, você já pagou o carro, não já? Aí aquele carro 
tem um contratinho de gaveta, o empresário está para 
ganhar mesmo, fica no nome do secretário, no nome 
do diretor, do coisa, e aluga outro.

Então, é um festival de Hilux, Pedro Simon. Pedro 
Simon, você nunca teve uma Hilux não! Qual é o seu 
carro? Qual é a marca do seu carro, Pedro Simon? 
(Pausa.) Tem Hilux? Olhe, o Pedro está assombrado. 
Mas a carteira de identidade hoje do povo do PT é uma 
Hilux na porta da casa, do apartamento mais luxuoso. 
Nunca houve um escândalo tão grande.

Então, ficou a esperança nessa alternância do 
poder. Mas nós agradecemos. O Piauí é cristão. Deus 
não faltaria. Há muitos candidatos, todos bons. Mas, 
graças a Deus, não são do PT. Não há condição. Não 
se aceita. A corrupção foi grande. Como é que o sujeito 
tem um pai, Luiz Inácio, um grande líder, que mandou 
dinheiro para lá, tiveram governo, tiveram tudo, e não 
têm candidato? Graças a Deus! O que está no gover-
no é um médico honrado, do PSB; o João Vicente é 
do PTB; há o Marcelo, do PMDB, não sei; há outra lá 
do PV, uma mulher que nem a Marina. Mas, graças a 
Deus, não são do PT.
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O PT é pior do que um terremoto. Terremoto é 
ligeiro, Pedro Simon. Eu conheço. Estudei geografia e 
geologia. São 12 segundos. Mas isso? Acabaram com 
tudo que foi faculdade. Acabaram com o grande patri-
mônio do Piauí: a honra. Acabaram! V. Exª ouve falar 
em Evandro Lins e Silva, homem do Piauí; João Paulo 
dos Reis Velloso, do Piauí; Carlos Castello Branco, do 
Piauí. É essa a honra que o Piauí leva para onde vai.

Mas, depois da tempestade, vem a bonança. 
Sou do Partido Social Cristão, e a bonança é a alter-
nância do poder.

Estes Prefeitos vieram desesperados de lá, e 
nós os recebemos aqui: Maria Salomé, de São Mi-
guel do Fidalgo; José Jailson Pio, de São Félix; Lúcia 
de Fátima Sá, de Colônia do Piauí; Miguel Borges, 
de Miguel Alves; Rinaldo Francisco, de Caldeirão 
Grande; Osmar Sousa, de Fronteiras; Deoclecianos 
Torres, de Cajazeiras; Professor Raimundo, de Júlio 
Borges; Luiz Menezes, de Piripiri; Verônica Avelino, de 
Itaueira; Mardônio Lopes, de Barra d’Alcântara; João 
Félix, de Campo Maior; Benigno Ribeiro, de Corren-
te; Alcindo Piauilino, de Bom Jesus; Amaro Melo, de 
Batalha; José Lopes, de Caridade do Piauí; Flávio 
Campos Soares, de Alto Longá; Janaína Marques, 
de Luzilândia; Edilberto Marques, de Joca Marques; 
Aarão Cruz, de Beneditino; Clóvis Melo, de Novo San-
to Antônio; Raimundo Brito, de Piracuruca; Prefeito 
Moaci, de Redenção; todos liderados por Francisco 
de Macedo, de Bocaina.

Graças a Deus, o Piauí tem prefeitos que lutam, 
vieram à Marcha nessa busca, todos. Há outros que 
não puderam vir. O Piauí teve essa compensação. 
Valorosos e honrados. E o número de prefeitos do PT 
é mínimo, graças a Deus. Esses outros dos Partidos 
merecem nosso respeito.

Vou dizer como é o negócio. Fui no sábado a São 
Raimundo Nonato. É uma cidade do Sul do Estado 
onde há a Serra da Capivara. Pedro Simon, o nome é 
canalha mesmo, pode colocar aí. Não há o negócio do 
aeroporto internacional? Mandavam e-mail para nosso 
amigo Suplicy, alma boa, gente boa, que começou um 
debate com o Heráclito. O Heráclito dizendo que não 
havia, que não existia. O negócio foi que o Heráclito 
meteu uma primeira demais, e o negócio foi feio. En-
ganaram o pobre do Eduardo, porque não há nenhum 
Parlamentar que defenda o PT, nem aqui, nem na Câ-
mara, porque é ruim mesmo o Governo. Aqui você nun-
ca viu, e o Suplicy, boa-fé, gente boa. Aí o Heráclito se 
aborreceu. A briga foi terminar lá no Piauí, que foi feia, 
na televisão. Então, todo mundo sabe da concórdia e 
da paz. O Heráclito dizia, Pedro Simon, que não tinha 
o aeroporto, e o Governo mandava dizer que tinha até 

avião em Petrolina, São Raimundo e Teresina. Heráclito 
não se controlou, e o homem dizendo... 

Olha, eu desci lá, Pedro Simon! Canalhas! Tem 
uma pista, que já existia. Eles fizeram lá uma enrolada 
com negócio de dinheiro – quebraram uma e fizeram 
outra. V. Exª sabe como é isso. Olhe, vou dizer aqui: 
já tinha! Eu, Senador do Piauí, represento a honra, a 
verdade e a dignidade. 

Papaléo, não houve 500 anos de Brasil? Não 
houve, Pedro Simon? Fernando Henrique Cardoso 
comemorou 500 anos de Brasil. A primeira come-
moração foi no Piauí, em São Raimundo Nonato, o 
berço do homem americano, onde há aquelas escul-
turas rupestres, de Guidon. Viu, Pedro Simon? Então, 
tinha preparado o aeroporto. Tanto é verdade que o 
Fernando Henrique Cardoso baixou lá, e os quatro 
aviões – Presidente só anda em avião de porte ra-
zoável, fora o Governador do Estado. Atentai bem, 
piauienses e brasileiras, como ele mente. Se ele 
pousou lá, o Presidente não ia pousar sem seguran-
ça. Não é verdade? Aeronáutica você sabe como é. 
Fernando Henrique Cardoso, o estadista, começou 
as comemorações dos 500 anos – eu estava lá, eu 
que convidei. Eu levei para lá, pela história do ser o 
berço do homem americano, inscrições rupestres, que 
a Professora Niède disse que tem 40 mil anos. E ele 
terminou em Porto Seguro, era Governador o nosso 
César Borges, e eu também estava lá.

Então, já havia; pousava. Se ele foi... Fernando, eu 
estou só relembrando para o povo de São Raimundo. 
Lembre-se do Fernando Henrique chegando, o povão, 
o Presidente... Fomos lá na Serra da Capivara, no ber-
ço. Quatro aviões. Apenas para ganhar dinheiro, tirar. 
Mas só tem a pista. Não tem nada, não tem nada, e 
diziam que tinha aeroporto internacional. Na maquete, 
nas revistas, na publicidade, é melhor do que o Char-
les De Gaulle, de Paris. Esse pessoal vive de mentir e 
de enganar. Eu pousei lá ontem. Não tem nada, nada, 
nada, só mesmo pista. Não tem avião, nada.

E recebido pelo maior líder de lá, que é o Gaspar, 
com a Dona Terezinha, um amor – fizeram uma família 
linda –, o ex-Prefeito Avelar, o ex-Deputado Ferreira 
Neto, o Deputado Edson Ferreira; o Presidente do PSDB 
da cidade que foi eleito é uma mulher, Rosa Amélia, 
encantadora. Estava lá o Presidente do PSDB do Es-
tado, Luciano Nunes. Estava lá o Presidente do DEM, 
Deputado Mainha; Deputado Roncalli Paulo, esse bravo 
que está aí; e o Prefeito de São João do Piauí, Robert 
Paulo Paes Landim, com sua mãe, Dona Amparo, o ex-
Governador Hugo Napoleão, e o Sílvio Mendes, que é 
o ex-Prefeito de Teresina, que teve a coragem de largar 
a Prefeitura e que dá uma perspectiva de esperança 
muito grande no nosso candidato. Ele foi Prefeito, foi 
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reeleito com uma votação extraordinária do PSDB, e 
representa para nós essa esperança que o Governa-
dor de São Paulo, o estadista José Serra representa 
hoje, pela sua experiência, pelo seu trabalho, pela sua 
competência e pela sua história.

E ele, muito objetivo, está visitando... Visitou a 
Uespi, que eu levei para São Raimundo Nonato. Só 
decepção, choradeira. Acabaram tudo, não pagam os 
professores, fecharam cursos. E quero prestar home-
nagem, que eu não sabia nem que tinha, a Univasf. 
A Univasf, Pedro Simon, é Universidade Federal do 
Vale do São Francisco. Atentai bem, ela tem polos, 
campus avançado em Petrolina, campus avançado 
em Juazeiro, na Bahia, e campus avançado em São 
Raimundo Nonato. Todos decepcionados com o Go-
verno do PT, todos, todos. E vou lhe dizer o seguinte: 
tanto é verdade que eu peguei um folheto. No Piauí 
só tem curso, porque não teve apoio do Governo, não 
teve visão, não teve... É incompetência total. Só tem 
um curso de Arqueologia e um curso da Natureza, que 
forma o professor de Biologia, Física e Química. Mas 
olha os outros campi. Vamos olhar. O de Petrolina - 
olhe a visão do Governo de Pernambuco - tem curso 
de Medicina, de Enfermagem, de Psicologia, de Ad-
ministração. Olhe o de Juazeiro, na Bahia: tem curso 
de Engenharia Agrícola, Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, En-
genharia Mecânica. O do Piauí só tem Arqueologia e 
Ciências da Natureza. São bons, mas olhe a diferença. 
Olhe como o Governo do Piauí é uma porcaria. Está 
aqui. É a Univasf, com professores dedicados, univer-
sitários. É a Universidade Federal do Vale. Olhe aqui, 
Pedro Simon: isto aqui é do Governo Federal, da Uni-
versidade Federal do Vale do São Francisco.

Atentai bem aqui para um negócio. Eles fazem 
agradecimentos. Têm campi em Pernambuco, no Piauí 
e na Bahia. Olhe, eles agradecem. Está aqui o folheto 
deles. Olhe como o Governo do PT é um caos total, é 
uma desgraça total, só é bom quando termina, porque 
aí a gente se livra, inspira, tem esperança, viu, Pedro 
Simon? Acabou, é uma emoção, é uma vibração.

O Mário Couto ainda está chorando. A gente vê 
todo dia ele chorando. O da Bahia está aqui, o César 
Borges. Mas olhem aqui os agradecimentos. Está aqui 
o folheto. Eles agradecem ao Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva. Merece. Faço também meus 
agradecimentos do folder... Está lá no Piauí. Ao Ministro 
de Estado Fernando Haddad o nosso agradecimento; 
ao ex-Ministro da Educação Tarso Genro; ao Ministro 
de Estado de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende; ao 
Governador de Pernambuco, Eduardo Campos - olhe 
aí, eles agradecem ao Governador; ao Governador da 
Bahia - naquele tempo foi Paulo Souto; ao Prefeito de 

Petrolina, Fernando Bezerra; ao Prefeito de Juazei-
ro, Misael Aguilar; ao ex-Prefeito de Juazeiro Joseph 
Wallace; à Diretora-Geral; à Presidente... Quer dizer, 
aos Deputados Federais das bancadas e ao Secretá-
rio de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Bahia, 
Jorge Khoury; ao Secretário de Saúde do Estado da 
Bahia, José Antonio Rodrigues Alves; ao Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, 
Rafael Lucchesi; ao Secretário de Ciência e Tecnolo-
gia de Pernambuco.

Nenhum agradecimento, Pedro Simon, ao Piauí, 
ao Secretário ou ao Governador, porque eles não fi-
zeram nada. Nenhum, nenhum. É dele, é da universi-
dade, não está aqui, enquanto agradecem aos outros 
governadores, aos outros prefeitos e secretários. Mas, 
quanto à esperança, o Apóstolo Paulo disse que “é pe-
cado perder a esperança”. O nosso caboclo nos ensina 
que a esperança é a ultima que morre.

Eu fiz tudinho aqui. Sei que o Governador... É di-
fícil, é complicado. Ninguém queria estar no lugar dele 
descobrindo falcatruas, mas temos esperança e estou 
fazendo este pronunciamento para o novo Governador 
Wilson Martins, médico, neurocirurgião, foi do PSDB e 
hoje é do PSB, foi líder do meu Governo.

Eu acredito, e o Piauí também, que ele vá lá e 
apoie. E quero ver, no próximo boletim da Universida-
de Federal do Vale do São Francisco, o nome aqui e 
eles agradecendo o empenho, a dedicação do nosso 
Governador Wilson Martins.

Então, essas são as nossas palavras, e ao Go-
vernador do Estado, para que, quando for lá, visite e 
motive a criação de novos cursos na cidade encanta-
dora de São Raimundo Nonato.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

É com muita honra, Srs. Senadores, que faço o 
registro da presença dos Vereadores da Associação dos 
Vereadores do Paraná, que estão aqui na nossa tribuna, 
agradecendo a representatividade, composta por senho-
ras e senhores Vereadores e outros assessores dessa 
Associação. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. 
Esta Casa é das senhoras e dos senhores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cristo-
vam Buarque, que, como orador inscrito, fará uso da 
palavra.

Convido o Senador Mão Santa para presidir os 
trabalhos.

O Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º secretário.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago aqui hoje 
uma preocupação muito local, da minha população 
do Distrito Federal, relacionada a uma tragédia que a 
cidade viveu na madrugada do sábado. Duas jovens 
perderam a vida por causa de um acidente no lago 
que temos em Brasília, o lago Paranoá, criado artifi-
cialmente graças a um pequeno rio que passava por 
aqui e, com a represa. permitiu que se formasse um 
dos mais belos lagos que existem no Brasil.

Com a história de Brasília, com o crescimento da 
população, hoje esse lago é um dos cinco com maior 
movimento de barcos em todo o Brasil, incluindo a 
baía da Guanabara, incluindo Santos, incluindo o lito-
ral inteiro. O nosso lago Paranoá tem um dos maiores 
números de barcos entre todos os centros de ativida-
des náuticas no o Brasil.

É claro que não se pode acusar ninguém de ir-
responsabilidade por essa tragédia. A tragédia ocor-
reu, tudo indica, por um excesso de jovens em uma 
lancha, que, com esse peso, acabou afundando. Dos 
que estavam no barco, duas jovens, de 21 e 18 anos, 
duas irmãs faleceram. E essas irmãs, ao falecerem, 
certamente, como todos podem imaginar, deixaram os 
pais em uma situação de extremo sofrimento. E nós 
todos da cidade, mesmo os que não temos conheci-
mento pessoal, sofremos por essa perda. 

Ninguém é culpado. Mas quero insistir, aproveitan-
do a minha manifestação de pesar pela tragédia, que 
é uma pena que num lago que tem o movimento que 
tem o lago Paranoá, sobretudo nos fins de semana, 
tenhamos tão poucos instrumentos de proteção das 
pessoas que ali estão, instrumentos para fiscalizar a 
segurança dos barcos, instrumentos para cuidar do 
movimento dos barcos e, sobretudo, num momento 
como esse, para procurar com maior eficiência os cor-
pos das pessoas que estavam no barco e, também, dos 
próprios equipamentos, quando eles afundam.

Não temos em Brasília os equipamentos na pro-
porção que se precisa, para atender a um fluxo, a um 
movimento tão intenso como é hoje no lago Paranoá. 

Deixo aqui o meu registro de pesar pela tragé-
dia que a cidade inteira sofre. Deixo aqui os meus pê-
sames específicos aos familiares, amigos, parentes, 
conhecidos dessas jovens. Mas deixo aqui também a 
minha cobrança às autoridades executivas do Distrito 
Federal, seja naqueles órgãos federais, seja nos ór-
gãos locais, para que se dê mais atenção para esse 
movimento intenso que há no lago Paranoá de barcos 
todos os dias, sobretudo, nos fins de semana, para 
que acidentes como esse sejam evitados por meio de 
fiscalização. E que, quando por acaso ocorram, seja 
possível, com a maior brevidade possível, de forma 

mais próxima possível do instantâneo, atender-se às 
pessoas que sofrem por causa dos acidentes.

Fica aqui registrado, Sr. Presidente, a minha ma-
nifestação.

Eu fico feliz em ver aqui o Senador Eurípedes, 
que é da cidade, que representa esta cidade e que, 
certamente, está tendo o mesmo sentimento de tristeza 
que nós todos no Distrito Federal estamos sentindo.

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

Não tendo mais nenhum orador inscrito, quero saudar 
o nosso Senador Eurípedes. Ele marcou a sua presen-
ça. Foi o suplente que por aqui passou, durante esse 
período, Pedro Simon. Todos têm os seus valores, mas 
ninguém excedeu esse líder operário, trabalhador, que 
é o Senador Eurípedes, suplente de Cristovam Buar-
que, está ouvindo, Cristovam? Uma observação minha: 
todos os suplentes são extraordinários, mas ninguém 
o superou. Olha, quando V. Exª voltou, depois de Mi-
nistro, esta Casa se reuniu e houve um banquete de 
despedida no qual todos se manifestaram, de coração 
partido. Nós vemos ele aqui, e entendo que o povo do 
Distrito Federal tem que fazê-lo voltar ao Congresso 
Nacional.

Então, antes de terminar, eu queria fazer um 
convite ao Piauí. Eu aqui represento o Partido Social 
Cristão, que tem como símbolo o peixe, que nos lem-
bra Cristo alimentando os seus companheiros famin-
tos, e lembra também Juscelino Kubitschek, cantando 
e encantando com alegria a música Peixe Vivo. Esse 
partido tem o slogan Ética na Democracia. 

Ética é complicado entender. Max Weber, colega 
do professor Cristovam Buarque, escreveu três livros 
sobre Ética: Ética de Convicção, Ética de Responsa-
bilidade. Mas eu aprendi mesmo a definir com Heloísa 
Helena, que disse: “Ética é vergonha na cara e bonda-
de no coração”. Então, esse é um partido de vergonha 
na cara e bondade no coração. 

O Partido Social Cristão tem como programa o 
homem em primeiro lugar. E isso é baseado naquele 
que foi o primeiro ambientalista, Sófocles, que disse: 
“Muitas são as maravilhas da natureza, mas a mais 
maravilhosa é o ser humano.” 

Esse é o Partido que tem essa visão e tem como 
doutrina a única doutrina certa. Esse negócio de es-
querda e direita não tem razão de ser, é uma ignorân-
cia, é uma repetição sem razão. 

Foi lá na Inglaterra, nos primórdios, que os que 
queriam a reforma sentaram-se à esquerda e os que 
queriam continuar como estava, à direita. Nós não te-
mos nada a ver com aquele regime monárquico, em-
bora seja democrático e bicameral. 
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A doutrina do nosso Partido é a cristã. O que fez 
Cristo foi alimentar os famintos, dar de beber a quem 
tem sede, vestir os nus, assistir os doentes, ser soli-
dário com os presos e infelizes e fazer obras. Cristo 
não só fez conversa, só discurso, embora belos – o 
Pai-Nosso, o Bem-aventurados, o Sermão da Monta-
nha. Cristo fez obras, milagres, fez cego ver, aleijado 
andar, mudo falar, surdo ouvir, limpou os corpos dos 
leprosos, tirou os demônios, multiplicou peixes, pães, 
transformou água em vinho, para traduzir o sentimento 
de um casamento para se formar uma família. E este 
é o nosso Partido. 

Então, como Presidente do Partido no Piauí, 
convidamos, juntamente com a Presidente do Partido 
Social Cristão de Floriano, Antônia de Moraes Andra-
de Ribeiro, para o encontro do Partido Social Cristão 
da região de Floriano, 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. O encontro será no dia 29 de 
maio de 2010, sábado, em Floriano, Piauí – Floriano 
é uma encantadora cidade do Piauí. Era chamada a 
Princesa do Sul –, e o local é a Câmara Municipal, a 
partir das 16 horas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo 
o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regi-
mento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, 
determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei 
da Câmara nº 84, de 2005 (nº 1.285/2003, na Casa de 
origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta 
parágrafo ao art. 506 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil (dispõe sobre o 
recurso em que se alegar falta de fundamentação da 
decisão recorrida). 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2004 – Com-
plementar, de autoria do Senador Augusto Bo-
telho, que dispõe sobre a atuação das Forças 
Armadas e da Polícia Federal nas terras indíge-
nas, nos termos do art. 231, § 6º, da Constitui-
ção Federal; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2009, de auto-
ria do Senador Raimundo Colombo, que altera o 
§ 4º do art. 12 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 
1991, para dispor sobre as contribuições previ-
denciárias do aposentado que estiver exercendo 
ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS e 
dá outras providências.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

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

Encerrou-se na última sexta-feira, o prazo para apre-
sentação de recurso, no sentido de que seja subme-
tido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 471, 
de 2009, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que 
acresce um § 4º ao artigo 457 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para tipificar a apropriação indébita 
de gorjeta.

A Presidência comunica que foi encaminhado à 
Mesa recurso para apreciação da matéria pelo Plenário. 
No entanto, as 9 assinaturas apostas ao recurso são 
de apoiamento. Em consequência, conforme prevê o 
art. 247 do Regimento Interno, o mencionado recurso 
não satisfaz o requisito de número mínimo de assina-
turas, razão por que deixa de ser lido.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos sociais, o Projeto vai à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência informa à Casa que o Tribunal de Contas 
da União encaminhou ao Senado Federal o Aviso n° 
558-Seses-TCU-Plenário em que envia, com vistas 
ao acervo da CPI dos Bingos, cópia do Acórdão pro-
ferido nos autos do processo n° TC 006.000/2007-5, 
pelo Plenário daquela Corte na Sessão Ordinária de 
5-5-2010.

O expediente vai à publicação e será juntado ao 
processado do Requerimento nº 245 de 2004.

É o seguinte o Aviso recebido:

Aviso nº 558-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 5 de maio de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Poderes, senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, com vistas ao 

acervo da CPMI dos Bingos, cópia do Acórdão Pro-
ferido nos autos do processo nº TC 006.000/2007-5, 
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 
5-5-2010, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 127, de 2010 
(nº 239/2010, na origem), de 18 do corrente, pela qual 
o Presidente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até nove milhões e oitocentos mil dólares dos Estados 

Unidos da América, entre o Município de Passo Fun-
do, Estado do Rio Grande do Sul, e o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do Programa 
de Desenvolvimento Integrado do Município de Passo 
Fundo – PRODIN.

É a seguinte a mensagem recebida:
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23010 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23011 297ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23012 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23013 299ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23014 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23015 301ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23016 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23017 303ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23018 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23019 305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23020 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23021 307ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23022 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23023 309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23024 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23025 311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23026 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23027 313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23028 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23029 315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23030 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23031 317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23032 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23033 319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23034 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23035 321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23036 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23037 323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23038 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23039 325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23040 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23041 327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23042 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23043 329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23044 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23045 331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23046 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23047 333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23048 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23049 335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23050 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23051 337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23052 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23053 339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23054 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23055 341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23056 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23057 343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23058 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23059 345ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23060 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23061 347ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23062 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23063 349ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23064 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23065 351ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23066 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23067 353ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23068 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23069 355ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23070 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23071 357ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23072 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23073 359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23074 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23075 361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23076 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23077 363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23078 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23079 365ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23080 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23081 367ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23082 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23083 369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23084 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23085 371ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23086 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23087 373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23088 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23089 375ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23090 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23091 377ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23092 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23093 379ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23094 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. A 

Presidência recebeu, do Presidente da República, as 
seguintes mensagens:

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23095 381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23096 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23097 383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23098 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23099 385ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23100 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23101 387ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23102 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23103 389ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23104 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23105 391ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23106 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23107 393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23108 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23109 395ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23110 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23111 397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23112 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23113 399ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23114 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23115 401ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23116 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23117 403ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23118 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23119 405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23120 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23121 407ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23122 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23123 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
As mensagens nºs 128 a 130, de 2010, vão à Comis-
são de Assuntos Econômicos; e as mensagens nºs 
131 e 132, de 2010, vão à Comissão de Serviços de 
Infraestrutura.

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

– Nº 133, de 2010 (nº 242/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei nº 2, de 2010-CN, de 
iniciativa do Presidente da República, que abre 
ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito especial 
no valor global de um milhão de reais, para o fim 
que especifica, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.237, de 19 de maio de 2010; 

– Nº 134, de 2010 (nº 243/2010, na origem), resti-
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 148, de 2009 (nº 2.606/2007, na Casa de ori-
gem, 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, sancionado e transformado na Lei nº 
12.238, de 19 de maio de 2010;

– Nº 135, de 2010 (nº 240/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 23, de 
2002, de autoria do Senador Vasco Furlan, que 
institui o Dia Nacional de Combate ao Dengue, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.235, de 
19 de maio de 2010; e

– Nº 136, de 2010 (nº 241/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 171, 

de 2006, de autoria do Senador Valdir Raupp, 
que altera o art. 723 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil, para adequá-lo 
às exigências da Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elabo-
ração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis, sancionado e transformado na Lei nº 
12.236, de 19 de maio de 2010.

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

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

A Presidência recebeu a Mensagem nº 137, de 2010 
(nº 247/2010, na origem), pela qual o Presidente da 
República encaminha, nos termos do art. 70 da Lei nº 
12.017, de 2009, o relatório contendo os novos limites 
de empenho e movimentação financeira que caberão 
a esta Casa, os respectivos parâmetros e memória de 
cálculo das receitas e despesas.

A matéria vai à Primeira-Secretaria do Senado 
Federal e, em cópia, à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu do Excelentíssimo Senhor Presi-
dente da República, nos termos do § 4º do art. 70 da 
Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, a Mensagem 
nº 38, de 2010-CN (nº 250/2010, na origem), que en-
caminha ao Congresso Nacional o Relatório de Ava-
liação de Receitas e Despesas, referente ao segundo 
bimestre de 2010.

É a seguinte a mensagem recebida:

409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23124 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23125 411ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23126 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23127 413ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23128 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23129 415ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23130 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23131 417ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23132 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23133 419ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23134 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23135 421ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23136 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23137 423ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23138 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23139 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tra-
mitação da matéria:

até 29/5 prazo para publicação e distri-
buição dos avulsos da matéria;

até 13/6 prazo para apresentação de 
relatório;

até 18/6 prazo para apresentação de 
emendas ao relatório; e

até 25/6 prazo para apresentação, pu-
blicação, distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa 
do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Mensagem vai à Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência recebeu do Senhor Presidente da Repú-
blica as Mensagens nos 39, de 2010-CN (nº 233, de 
2010, na origem), 40, de 2010-CN (nº 234, de 2010, 
na origem), 41, de 2010-CN (nº 235, de 2010, na ori-
gem), 42, de 2010-CN (nº 236, de 2010, na origem), 
43, de 2010-CN (nº 237, de 2010, na origem), e 44, de 
2010-CN (nº 238, de 2010, na origem), encaminhan-
do, respectivamente, os seguintes projetos de lei do 
Congresso Nacional:

– Projeto de Lei nº 12, de 2010-CN, 
que “Abre ao Orçamento de Investimento para 
2010, em favor de Companhias Docas e da 
Empresa de Tecnologia e Informações da Pre-
vidência Social – DATAPREV, crédito suple-
mentar no valor total de R$ 115.734.484,00 
(cento e quinze milhões, setecentos e trinta 
e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro 
reais), e reduz o Orçamento de Investimento 
do Banco Nossa Caixa S.A. – BNC no valor 

global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais), para os fins que especifica”. 

– Projeto de Lei nº 13, de 2010-CN, 
que “Abre ao Orçamento de Investimento para 
2010, em favor de Companhias Docas e da 
Empresa de Tecnologia e Informações da Pre-
vidência Social – DATAPREV, crédito espe-
cial no valor total de R$ 25.196.477,00 (vinte 
e cinco milhões, cento e noventa e seis mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais), para os 
fins que especifica”. 

– Projeto de Lei nº 14 de 2010-CN, que 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.991.471,00 (um 
milhão, novecentos e noventa e um mil, qua-
trocentos e setenta e um reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”. 

– Projeto de Lei nº 15, de 2010-CN, que 
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Saúde, crédito 
especial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais), para os fins que especifica”.

– Projeto de Lei nº 16, de 2010-CN, que 
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Saúde, crédito 
suplementar no valor de R$ 104.575.965,00 
(cento e quatro milhões, quinhentos e seten-
ta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. 

– Projeto de Lei nº 17, de 2010-CN, que 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Justiça, crédito especial no 
valor de R$ 4.572.000,00 (quatro milhões, qui-
nhentos e setenta e dois mil reais), para os fins 
que especifica, e dá outras providências”.

São os seguintes os projetos recebi-
dos:

425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23140 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23141 427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23142 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23143 429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23144 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23145 431ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23146 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23147 433ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23148 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23149 435ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23150 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23151 437ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23152 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23153 439ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23154 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23155 441ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23156 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23157 443ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23158 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23159 445ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23160 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23161 447ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23162 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23163 449ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23164 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23165 451ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23166 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23167 453ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23168 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23169 455ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23170 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23171 457ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23172 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23173 459ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23174 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23175 461ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23176 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23177 463ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23178 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23179 465ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23180 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23181 467ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23182 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23183 469ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23184 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23185 471ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23186 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23187 473ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23188 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23189 475ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23190 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23191 477ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23192 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23193 479ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23194 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23195 481ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23196 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23197 483ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23198 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23199 485ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23200 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL486



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23201 487ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23202 Terça-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
Projetos de Lei nos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, de 2010-
CN, vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
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 29/5 prazo para publicação e distri-
buição de avulsos;

até 6/6 prazo para apresentação de 
emendas;

até 11/6 prazo para publicação e dis-
tribuição de avulsos das emendas apresen-
tadas; e

até 26/6 prazo para apresentação, pu-
blicação, distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa 
do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 25 de maio do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à Mesa, 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é merecedora de elogios a iniciativa 
da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
que pretende agir com maior rigor no controle da pro-
paganda de bancos particulares de sangue de cordão 
umbilical. No Brasil, em grande parte graças a essa 
publicidade, 25 mil casais já congelaram o sangue de 
cordão de seus filhos no Brasil, pagando um custo 
inicial de 3.500 reais e uma anuidade média de 500 
reais para manter o sangue congelado.

O problema é que os anúncios dos bancos de 
sangue de cordão umbilical fazem promessas que a 
ciência talvez nunca consiga concretizar – e, se o fizer, 
isto acontecerá num prazo muito longo. O que leva os 
pais a congelarem o sangue do cordão e da placen-
ta é a perspectiva de que seus filhos possam, algum 
dia, com o uso das células-tronco, garantir a cura de 
eventuais doenças.

Na verdade, como diz a gerente de tecidos, cé-
lulas e órgãos da Anvisa, Geni Neumann, os bancos 
estão lucrando muito, mas têm pouco a oferecer de 
concreto, do ponto de vista terapêutico. O combate a 
doenças do sangue e a aplicação das células-tronco na 
medicina regenerativa, para curar problemas cardíacos, 

por exemplo, são apregoados pelos bancos de sangue 
de cordão como técnicas ao alcance da medicina. No 
caso das doenças do sangue, existem poucos estudos 
a respeito. Quanto à medicina regenerativa, estamos 
ainda na fase de estudos preliminares.

É urgente a regulamentação da publicidade dos 
bancos, já que passaram a prometer resultados sem 
qualquer indício de comprovação científica. Médicos 
credenciados, como o hematologista brasileiro Vander-
son Rocha, que comanda há 15 anos, na França, o 
Eurocord, o registro europeu de pacientes transplanta-
dos com sangue de cordão umbilical, desfazem mitos 
sobre supostos poderes das células. Segundo ele, as 
clínicas particulares vendem uma “garantia de saúde” 
inexistente, já que a possibilidade de que o uso das 
células do próprio paciente em tratamentos é mínima. 
Na verdade, 90% das pessoas que possuem doenças 
tratáveis com o sangue do cordão não poderiam usar 
o seu próprio no tratamento.

O especialista cita o exemplo de uma criança 
com leucemia. Ela não poderá ser tratada com suas 
próprias células, que provavelmente terão a doença. 
Caso o paciente seja adulto, a quantidade de células 
congeladas depois do nascimento é insuficiente para 
quem pesa mais de 40 quilos.

Em seu site na Internet, um banco de sangue de 
cordão particular afirma que “as células-tronco já são 
utilizadas com sucesso no tratamento de mais de 50 
tipos de cânceres, deficiências imunológicas e doen-
ças genéticas”, e que “no futuro, têm a possibilidade 
de serem utilizadas para tratamento de enfermidades 
do coração”. As fontes citadas são 2 bancos de san-
gue particulares dos Estados Unidos. 

O sangue do cordão umbilical encontra emprego 
em pacientes que necessitam de transplante de me-
dula óssea e não conseguem doador em sua família 
ou em cadastros de voluntários. O sangue de cordão 
permite realizar o transplante com menor compatibili-
dade entre receptor e doador. 

No caso do Brasil, é preciso investir em bancos 
públicos, que, em todo o mundo, já possibilitaram a re-
alização de 25 mil transplantes com o uso das células 
do cordão, uma média de 3 mil anuais nos últimos 3 
anos. Temos 16 clínicas privadas, com 25 mil unida-
des congeladas, e apenas 5 bancos públicos, com 7 
mil unidades.

Luis Fernando Bouzas, diretor do Centro de Trans-
plantes de Medula Óssea do Inca, o Instituto Nacional 
do Câncer, afirmou em entrevista recente que não existe 
suporte científico para a teoria de produção de órgãos, 
e tampouco está provado que o tipo de célula-tronco 
encontrada no sangue do cordão é útil para a medicina 
regenerativa. Quase todas as células-tronco presentes 
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no cordão umbilical são do tipo que dá origem a célu-
las do sangue, e apenas 10 por cento podem originar 
células de ossos e músculos. “Se as células puderem, 
no futuro, ser usadas para curar um ataque cardíaco, 
por exemplo, uma criança nascida hoje só precisaria 
delas dentro de 60 anos, quando as técnicas para o 
tratamento convencional já estarão muito mais evolu-
ídas”, afirma o especialista.

Não é o caso de se impedir que os pais, querendo 
o melhor para seus filhos, optem por arcar com os cus-
tos do congelamento do cordão umbilical e da placen-
ta. Mas é preciso coibir a propaganda enganosa, que 
acena com possibilidades imediatas de regeneração 
de tecidos ou geração de órgãos inteiros. Não há be-
nefícios comprovados e, enquanto estes não existirem, 
os bancos particulares devem ser impedidos de fazer 
uso de publicidade sem base em descobertas reais da 
ciência para ganhar dinheiro num momento em que os 
pais estão emocionalmente vulneráveis.

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

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando as Srªs Senadoras e 
os Srs. Senadores que constará da pauta da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1  
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. 
Relator: Senador Tasso Jereissati (art. 

140 do Regimento Interno) 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 19-4-
2010) 

2   
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010  

(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 7, de 2010 
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de ini-
ciativa 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. 

Relator: Senador Renan Calheiros (art. 
140 do Regimento Interno) 

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 7-5-10) 

3   
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010 

(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 8, de 2010 
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que autori-
za 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. 

Relator: Senador Delcídio Amaral (art. 
140 do Regimento Interno) 

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 7-5-

2010) 
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4   
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

(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 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos flui-
dos 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.) 

Relator: Senador Edison Lobão (art. 140 
do Regimento Interno) 

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 7-5-10) 

5  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (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. 

6   
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. 

7   
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. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009 

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos. 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

9 
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. 

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL490



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 25 23205 

10 
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. 

11 
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. 

12 
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. 

13 
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. 

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003 

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que dá nova redação 
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para 
impedir a utilização da aposentadoria dos ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece. 

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 17, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta ar-
tigos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (prorrogação dos benefícios para 
a Zona Franca de Manaus). 

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

16 
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. 
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Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

17 
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. 

18 
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. 

19 
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. 

20 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

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

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

21  
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.

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 
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23  
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. 

24  
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. 

25  
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. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a 
Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta.

27  
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. 

28  
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. 

29   
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de 
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não quitados de órgão e 
entidades federais e dá outras providências. 
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Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

30  
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. 

31  
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. 

32   
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. 

33  
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. 

34  
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. 

35  
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. 

36   
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
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rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

37  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

38  
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. 

39  
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). 

40  
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. 

41   
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. 

42  
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. 

43  
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-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

44  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

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

45  
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. 

46  
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. 

47  
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. 

48  
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. 

49  
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. 

50   
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). 
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Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

51  
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. 

52   
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. 

53 
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. 

54 
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. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria do 
Senador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo 

o território nacional. 
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

56 
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 
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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. 

57 
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. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-

bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei 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 
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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 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das 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. 

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-

tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
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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 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-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. 

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de 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. 

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313, DE 2005 – 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-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.
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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 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. 

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-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-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. 

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
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de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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. 

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231, DE 2006 – 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que 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. 

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que 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. 

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
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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. 

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
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. 

73 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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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74 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
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-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 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-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para fazer constar que a contagem do pra-
zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
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. 

79 
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. 

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
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para limitar as exigências das instituições 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. 

81 
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. 

82 
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. 

83 
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: 
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 encami-
nhamento de relatório pertinente ao quantita-
tivo de emolumentos recebidos no exercício 
anterior 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. 

84  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão do Senado da República do 
Brasil.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.) 
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Ata da 83ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 25 de maio de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Mão Santa

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 5 minu-

tos, e encerra-se às 20 horas e 16 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Brasília, Capital da República do Brasil, Senado 
da República, 14 horas e 5 minutos – cinco minutos 
de tolerância, solicitados pelo Senador Antonio Carlos 
Valadares. E atendidos. 

Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 
53ª Legislatura. 

Represento a Mesa Diretora do Senado da Re-
pública.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores 
que o Período do Expediente da sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, dia 26 do corrente, será desti-
nado a reverenciar a memória do Senador Jefferson 
Péres pelo segundo ano de seu falecimento, ocorrido 
em 23 de maio de 2008, nos termos do Requerimen-
to nº 109, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica, ainda, que o Período do Ex-
pediente da sessão deliberativa ordinária de quinta-
feira, dia 27 do corrente, será dedicado a comemorar 
o Dia do Contabilista, nos termos do Requerimento 
nº 374, de 2010. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Dia 
25 de maio de 2010, terça-feira. Esta é a 83ª Sessão 
Deliberativa Ordinária. 

Todas as deliberações legislativas estão sobres-
tadas. 

O Período do Expediente é dedicado a celebrar 
o Dia Nacional da Defensoria Pública, conforme Re-
querimentos nºs 358 e 471, de 2010. 

O painel acusa a presença de 34 Senadores na 
Casa. A homenagem à Defensoria Pública foi prevista 
pelo Senador Antonio Carlos Valadares. 

Pela ordem, tem a palavra o Senador Flexa Ri-
beiro. 

O primeiro a se manifestar é Flexa Ribeiro, pela 
ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
Mão Santa, após a sessão dedicada a celebrar o Dia 
Nacional da Defensoria Pública, homenagem muito 
justa que o Senador Antonio Carlos Valadares, através 
de requerimento, sugeriu e que nós vamos ter agora, 
no Período de Expediente, eu pediria a V. Exª que me 
inscrevesse para uma comunicação inadiável, após o 
Senador Roberto Cavalcanti. Eu pediria a V. Exª que 
me inscrevesse em terceiro lugar, porque eu vou re-
latar agora a indicação do Embaixador do Brasil no 
Japão, às duas horas, lá na Comissão de Relações 

Exteriores. Então, eu pediria a minha inscrição em 
terceiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Drª Claudia Lyra está dando cumprimento ao reque-
rimento de V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
a V. Exª e parabenizo todos os Defensores Públicos 
de todos os Estados do nosso País, em especial do 
meu Estado do Pará, pelo trabalho que V. Sªs fazem 
em defesa dos menos aquinhoados. É um trabalho im-
portante que leva à Justiça aquelas pessoas que não 
têm como pagar um advogado. Acho que a Defensoria 
Pública deveria ser fortalecida, deveria haver vontade 
política dos governos para que, em todos os Estados e 
Municípios, a Defensoria Pública fosse cada vez mais 
presente, de modo a ampliar esse serviço tão impor-
tante que presta à parcela mais carente da sociedade. 
Parabéns a todos! (Palmas.)

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

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, pela ordem, conforme o Senador Flexa Ribeiro 
relatou, gostaria de pedir a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
tempo dos oradores do Período de Expediente da pre-
sente sessão será dedicado a comemorar o Dia Nacio-
nal da Defensoria Pública, nos termos dos Requeri-
mentos nºs 358 e 471, de 2010, do Senador Antonio 
Carlos Valadares e outros Srs. Senadores. 

Pela ordem, tem a palavra o Senador Osmar 
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Agora sim. Não estava li-
gado naquela hora, Sr. Presidente. Eu estou pedindo 
minha inscrição para falar em nome da Liderança do 
PDT sobre o motivo da homenagem da sessão de hoje: 
a Defensoria Pública.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Drª Claudia Lyra fará a inscrição. 

Convido, agora, para compor a Mesa, como pri-
meiro membro, o Senador Mauro Benevides, a melhor fi-
gura política que já passou por esta Casa. (Palmas.)

E quis Deus eu poder afirmar que votei em V. Exª 
para Deputado Estadual, quando estudava Medicina 
em Fortaleza. V. Exª conte lá nos seus alfarrábios o 
meu voto para Deputado Estadual. Acho que foi um 
dos melhores votos que eu dei na minha vida. E tinha 
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uma música também, depois, para Senador: “Aonde 
o Mauro vai...” 

A seguir, convidamos para compor a Mesa o pri-
meiro signatário do requerimento da presente sessão, 
Exmo Sr. Antonio Carlos Valadares. (Palmas.) Um homem 
casado com o Direito e com a verdade. Ele simboliza o 
renascer de Rui Barbosa aqui, amante do Direito 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora o Sr. José Rômulo Plácido Sales. 
(Palmas.) Ele é Defensor Público-Geral da União e Pre-
sidente do Conselho Superior da Defensoria Pública.

O Vice-Governador do Estado de Sergipe e De-
fensor Público Estadual, Exmº Sr. Dr. Belivaldo Cha-
gas. (Palmas.)

Agora está certo, porque vem uma mulher para 
a Mesa. Esse negócio de só homem... Cristo fazia a 
mesa dele, o Senadinho dele, e só tinha homem, e deu 
no que deu. Então, estou aliviado porque está inscrita 
aqui a Presidente do Conselho Nacional de Defensores 
Públicos Gerais (Condege), Exmª Srª Tereza Cristina 
Almeida Ferreira (Palmas.).

Convidamos o Sr. André Castro Paes, da Asso-
ciação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep). 
(Palmas.)

Parlamentares presentes, encantadoras senhoras, 
meus senhores, o advento da Lei, como instrumento 
da regulação da convivência entre os homens, figura 
certamente entre as grandes conquistas do processo 
civilizatório. A existência da Lei é a base do Estado de 
Direito e representa a oportunidade para que se faça 
justiça na vida em sociedade. Ela veio, portanto, subs-
tituir a barbárie e a imposição da vontade de tiranos ou 
déspotas sobre a sociedade, bem como o predomínio 
de alguns indivíduos sobre os outros pela força. 

A desigualdade é, no entanto, um fenômeno so-
cial quase onipresente. Deve-se a ela uma das graves 
doenças que acometeu a democracia grega. Quando 
os sofistas passaram a ser remunerados para educar 
os filhos dos mais abastados, ensinando-lhes a retó-
rica e o conhecimento das leis, a balança da justiça 
pendeu rapidamente para eles. A sua enorme capa-
cidade de convencimento passou a levar os juízes da 
Ágora a decidirem sempre em seu favor, deixando ao 
desabrigo da justiça os menos afortunados.

Como se sabe, o direito à ampla defesa é uma 
das condições imprescindíveis à existência da justi-
ça, sem a qual a Lei não se cumpre, a sua existência 
torna-se inócua. Não por outra razão, a Constituição 
brasileira o acolhe no inciso LV do seu art. 5º, inse-
rido-o no capítulo que trata dos Direitos e Garantias 
Fundamentais.

Um dos meios inerentes à ampla defesa é, nas 
palavras de Vicente Greco Filho, “a defesa técnica 
por advogado, cuja função, aliás, agora, é essencial à 
Administração da Justiça”. Preocupa-se o jurista com 
que não se cometa o mesmo erro dos gregos: o de 
deixar ao desamparo aqueles que não sabem, por si, 
defender-se.

Ocorre, com freqüência, que os que não sabem 
se defender não têm também os recursos materiais ne-
cessários para contratar quem os defenda. Enfrenta-se 
aqui, de novo, o problema do desamparo, que a nossa 
sociedade procurou sabiamente resolver por meio da 
instituição da Defensoria Pública. 

É o trabalho altamente meritório, desenvolvido 
pela Defensoria Pública, que estamos homenagean-
do hoje, nesta sessão, a requerimento do eminente 
Senador Antonio Carlos Valadares e de outros Srs. 
Senadores. Trata-se de homenagem merecida, que 
desejo estender a todos os Defensores Públicos do 
Brasil por intermédio do Defensor Público-Geral Fe-
deral, Dr. José Rômulo Plácido Sales.

A Defensoria Pública é, no Brasil,uma das mais 
novas instituições do mundo do Direito. A mais antiga 
das Defensorias Públicas do País, a do Rio de Janeiro, 
data de 1954. A grande maioria, no entanto, somen-
te foi instituída após a Constituição Cidadã de 1988, 
que a considera função essencial à Justiça, ao lado 
das que são exercidas pelo Ministério Público e pela 
Advocacia Pública.

Ainda que jovem, a Defensoria Pública brasileira 
vem prestando serviços extraordinários aos menos fa-
vorecidos em todo o País. A título de ilustração, apenas 
a Defensoria Pública da União prestou, em 2009, mais 
de 808 mil atendimentos, acompanhando mais de 243 
mil processos, em defesa de mais de 330 mil cidadãos, 
que de outra forma não teriam a defesa técnica por 
advogado, essencial à Administração da Justiça.

Assim, ao abrir esta sessão de homenagem, de-
sejo saudar todos os Defensores Públicos do Brasil. 
São eles que, com seu trabalho incansável, prestam 
a imprescindível assistência jurídica àqueles que, de 
outra forma, não teriam meios de exercitar o seu sa-
grado direito de defesa. São esses bravos advogados 
que não apenas amparam os mais pobres, mas tam-
bém contribuem para elevar a Justiça no Brasil aos 
patamares mais altos da conquista civilizatória que 
todos buscamos.

Todos nós sabemos que a Justiça é uma inspi-
ração divina. Todo mundo sabe que Deus chamou o 
seu líder predileto e entregou-lhe as leis. Todo mundo 
sabe que a Bíblia tem capítulos de juízes. Todo mun-
do sabe que o filho de Deus subia às montanhas e 
bradava: “Bem-aventurados os que têm fome e sede 
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de justiça, porque eles serão saciados”. Mais adiante, 
atentai bem, Brasil: “Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por causa da justiça, porque deles é o 
reino dos Céus”.

Quer dizer, a Justiça é divina, mas ela é feita por 
homens, muitas vezes falhos, fracos – poucas vezes, 
corruptos; mas os temos. E é isso que temos que ter 
em mente.

Entendo – eu que sou do Partido Social Cris-
tão – que não deverá haver nunca mais... Eu votei no 
Mauro Benevides, porque ele era candidato lá. Qual 
era o partido? Qual era o seu partido naquela época? 
Deputado Estadual? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – PSD, 
Partido Social Democrático.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Partido Social Democrático. 

Então, quero crer que nunca mais, na história do 
mundo, devemos ter um julgamento como o de Cristo: 
sem defesa. Ninguém o defendeu. Nem os amigos, nem 
Pedro, nem os apóstolos, ninguém. Ninguém apare-
ceu. Só as mulheres que ainda... A mulher de Pilatos 
disse: “Não faça isso!”, e foi aquele drama. Então, que 
nunca mais isso ocorra. 

E digo isso porque aqui é o Senado da Repúbli-
ca. Nós devemos ser os pais da pátria. É assim que 
o mundo civilizado criou isso. O Senado é uma inspi-
ração também de Deus. Moisés, quando viu que não 
conseguia manter a ordem, quebrou a lei, ia desistir 
e ouviu a voz de Deus: “Busque os mais velhos, os 
mais sábios, os mais experientes e eles irão ajudá-
lo a carregar o fardo do povo”. Essa é a concepção. 
Chegou à Grécia. 

Mas aqui tem que ser, e é. Eu fui prefeitinho e 
tem que ter bom senso. Eu acredito nos prefeitos. São 
os personagens mais importantes do organograma do 
mundo democrático, os prefeitos. Está na Bíblia: “mui-
tos são os chamados e poucos os escolhidos”. Eles 
são os escolhidos. Um ou outro... É como quando cai 
um avião. O meu negócio é o avião: quando cai, é uma 
confusão. Mas a maioria dos prefeitos é de obstina-
dos. Eles administram seus filhos, sua mães... Todos 
moram em uma cidade. 

E eu digo aqui e confesso: aprendi aí. Quando 
prefeito, eu tinha três da justiça. O melhor, o mais velho 
era Paes Landim, tinha sido juiz, era o meu... O meu 
que eu digo era da prefeitura, para defender os meus 
erros, que são muitos. Outro eu coloquei lá, Reinaldo 
Santos, para esse negócio que vocês chamam no co-
mum, o advogado da porta da prisão, da delegacia. 
Que dá confusão, dá mesmo! E outro, vendo isso, o 
direito familiar, uma mulher, porque eu sempre acre-
dito na mulher.

Depois, quando governei o Estado do Piauí, vi 
como são importantes, são os mais importantes. E olho, 
olho para vocês... Eu entreguei o Estado com o Palácio 
da Defensoria Pública do Piauí. Para dar o exemplo. 
Um quadro vale... No Piauí, há um Palácio da Defen-
soria Pública, um prédio e tudo. Adaptei-os.

Mas, então, aqui está o reconhecimento. Entendo 
a Justiça como a de Montaigne, que disse: “É o pão de 
que mais a humanidade precisa”. O Aristóteles disse: 
“Que a coroa da Justiça esteja mais alta do que a co-
roa dos santos, brilhe mais do que a dos reis...” Mas, 
no meu entender, ela deveria ser como o sol, igual 
para todos. E ela só será uma Justiça igual ao sol se 
entendermos o valor das Defensorias Públicas. 

Aliás, confesso, agora... Tenho o direito de dar opi-
nião. Todo mundo não dá sobre futebol? Eu dou sobre 
a democracia: simpatizo mais com a Defensoria Pública 
do que com o Ministério Público. O Ministério Público 
está gostando muito é da mídia, fazer e não sei o quê. 
Vocês, eu os vi, eu os conheço, milhares e milhares. 
Não deixei, no Piauí, uma cidade sem um defensor. E 
como fiz? Sei que é caro, não podia, o ordenado de 
vocês lá é igual ao do Ministério Público. Daí o Piauí 
avançar, daí o Piauí dar a esta Casa o melhor dos seus 
Presidentes, Petrônio Portella; daí o Piauí dar ao Brasil 
o melhor dos seus juristas, Evandro Lins e Silva. Então, 
é isso, eu fiz e assumo, porque fui criticado, mas estou 
aqui representando o Hino do Piauí, que diz:

Piauí, terra querida, 
Filha do sol do equador, 
Pertencem-te a nossa vida, 
Nosso sonho, nosso amor! 
[..]
O primeiro que luta é o Piauí

Eu pegava e dava esses DAS que existem aí. Vo-
cês estão acostumados a ouvir falar em DAS. Só havia 
30. O Piauí tinha 145 cidades, eu criei 78, ficaram 223. 
“Não pode! Não tem dinheiro.” Mas eu pegava um de 
vocês, concursado, apaixonado, devotado, e dava DAS 
para a pequena cidade para aqueles advogados, mas 
sempre supervisionados por um defensor público con-
cursado. Então, era Cadena Neto... E eu quero dizer que 
foi um avanço. Eu não vi ninguém... Porque a Justiça é 
cara. É muito cara, é caríssima! É impossível! 

Então, vocês... Não, não tem nenhum, no meu 
entender... Daí estar aqui, com muito entusiasmo, ma-
nifestando isso. O resto, o mais é cada um querendo a 
valorização de si e não a justiça, porque a justiça que 
não chega para todos e não seja igual não é justiça. 
Rui Barbosa disse que justiça tardia é injustiça mani-
festa. E justiça que não chega a nossos irmãos pobres 
não tem sentido.
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Então, continuando a sessão, concedo a palavra 
ao Senador Antonio Carlos Valadares, primeiro subs-
critor do requerimento.

Convidamos para fazer parte da Mesa o Presiden-
te da Associação dos Defensores Públicos da União, 
Sr. Luciano Borges. (Palmas.)

Senador Osmar Dias, tem a palavra V. Exª, pela 
ordem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há alguma coisa 
errada, porque o microfone não está ligando, demora 
a ligar. Acho que o problema está lá em cima.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu o estou ouvindo bem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agora, está 
ligado. Mas está demorando a ser ligado.

Sr. Presidente, quero saber a sequência dos ora-
dores inscritos, respeitando, evidentemente, o orador 
que já se encontra na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Alguns não se encontram presentes aqui. Já vi aqui o 
Senador Roberto Cavalcanti, mas S. Exª saiu. Também 
está presente o Senador Jefferson Praia. O Senador 
Flexa Ribeiro saiu. A Senadora Marisa Serrano não 
está presente, bem como o Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Estou aqui, Sr. Presidente, do seu lado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas é que não tenho olhos nas costas. E há o Senador 
Valter Pereira e V. Exª, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, há 
cerca de oito oradores na minha frente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª é o último, mas, no Livro de Deus, os últimos 
serão os primeiros.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu sei. Estou 
esperando isso acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª é o primeiro, no Senado, em credibilidade.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Vala-
dares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, saúdo 
V. Exª e o Sr. Deputado Federal Mauro Benevides, do 
Estado do Ceará, grande defensor da instituição que, 
na Câmara dos Deputados, exerceu um papel prepon-
derante na aprovação da Lei Orgânica da Defensoria 
Pública; o Sr. José Rômulo Plácido Sales, Presidente 
do Conselho Superior da Defensoria Pública e Defen-

sor Público-Geral da União; o Sr. Vice-Governador do 
Estado de Sergipe, Defensor Público emérito, Dr. Be-
livaldo Chagas; e a Srª Defensora-Geral e Presidente 
do Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais, 
Exmª Srª Tereza Cristina Almeida Ferreira.

Quero registrar também a presença nesta so-
lenidade – desculpem-me se não mencionar algum 
nome – das seguintes pessoas ligadas à instituição da 
Defensoria Pública: Defensor Público-Geral do Estado 
do Rio de Janeiro, Dr. José Raimundo Batista Moreira; 
Drª Daniela Sollberger Cembranelli, Defensora Pública 
do Estado de São Paulo; Dr. Belmar Azze Ramos, De-
fensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais; Srª 
Jussara Costa, Defensora Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul; Srª Francilene Gomes de Brito Bessa, 
Defensora Pública do Estado do Ceará; Dr. Raimun-
do Veiga, Defensor Público do Estado de Sergipe; Srª 
Estellamaris Postal, Defensora Pública do Estado de 
Tocantins; Sr. Presidente da Associação dos Defensores 
Públicos da União, Dr. Luciano Borges; Sr. Presidente 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que 
também se encontra na mesa, Dr. André Luís Machado 
de Castro; Sr. Presidente da Associação dos Defen-
sores Públicos do Estado de Sergipe, Jesus Lacerda; 
Sr. Presidente da Associação dos Defensores Públicos 
do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo de Menezes 
Bustamante; Dr. Edgar Patrocínio, Secretário-Geral da 
Defensoria Pública do Estado de Sergipe; Drª Gláucia 
Amélia, Vice-Presidente da Associação dos Defensores 
Públicos do Estado de Sergipe; e o Dr. Elber Batalha 
Filho, Vereador da cidade de Aracaju, minha querida 
capital de Sergipe, e também um dos grandes defen-
sores públicos do Estado de Sergipe.

Meus amigos e minhas amigas, sabemos que não 
se constrói uma República democrática apenas com 
eleições periódicas livres, com estabilidade e com lisu-
ra nas regras do jogo eleitoral. Embora o exercício do 
voto, a transparência e a escolha aberta e direta dos 
representantes do povo sejam condições nucleares da 
democracia, não são, todavia, suficientes. Um Estado 
democrático de direito merecedor desse nome também 
deve zelar por um sistema de Justiça independente e 
atuante, que esteja disponível a todos os cidadãos a 
qualquer tempo e que, além disso, seja capaz de as-
segurar os direitos dos cidadãos. Sem o respeito ao 
devido processo legal, sem acesso à Justiça, sem as 
liberdades públicas e a realização efetiva dos direitos 
sociais, econômicos, culturais e ambientais, não pode-
mos dizer que vivemos uma democracia plena.

O papel desempenhado pela Defensoria Pública é 
justamente o de prover adequada orientação e defesa 
jurídica aos chamados hipossuficientes, cidadãos cuja 
situação econômica não lhes permite pagar as custas 
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do processo e os honorários de advogado, sem preju-
ízo do sustento próprio e do sustento de sua família. 
No Brasil de hoje, estamos falando de uma imensa 
parcela da população, aproximadamente 130 milhões 
de brasileiros, que são beneficiários potenciais dos 
serviços da Defensoria Pública.

Se em uma democracia todos são iguais perante 
a lei, então, os direitos e as liberdades constitucionais 
são de todos, sem preconceitos de origem, de raça, 
de sexo, de cor, de idade, de nível de renda, de opção 
religiosa, de orientação sexual e de condição política, 
sem qualquer forma de discriminação. Por isso, a De-
fensoria Pública é uma instituição indispensável da 
nossa sociedade. É uma conquista democrática que, 
no desempenho de suas funções, alimenta a própria 
democracia, ajudando a construir uma sociedade me-
nos desigual e, como assinalou o ilustre Ministro Cel-
so de Mello, decano da Suprema Corte brasileira, a 
construir a própria noção de cidadania.

Por essa elevada razão, faz muito bem o Senado 
Federal em promover a presente sessão especial em 
comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública, 
instituído pela Lei nº 10.448, de 2002. A data de 19 de 
maio foi escolhida por marcar o falecimento de Santo 
Ivo, doutor em Teologia, em Direito, em Letras e em 
Filosofia, que atuava perante os tribunais franceses na 
defesa dos pobres e dos necessitados. Assim, o Patro-
no da Defensoria não poderia mesmo ser outro senão 
o venerável franciscano Santo Ivo de Kermartin.

É com a promulgação da Constituição Cidadã de 
1988 que surge a instituição Defensoria Pública tal como 
a conhecemos hoje, essencial à função jurisdicional do 
Estado e incumbida da orientação jurídica e defesa em 
todos os graus da comunidade carente. Até então, o que 
existia era a “assistência judiciária” como sendo o direito 
do cidadão sem recursos de obter a tutela jurisdicional 
gratuita do Estado – apresentava-se um atestado de 
pobreza, e o juiz, então, arranjava um advogado para 
fazer a sua defesa –, ou seja, uma assistência restrita 
ao âmbito do processo judicial. Agora, a Constituição 
Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece: “O 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 
art. 134, é dito, de modo expresso, que “a Defensoria 
Pública é instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados”.

É justo, portanto, reconhecer que houve um enor-
me avanço. Por um lado, o direito do cidadão à “assis-
tência judiciária” foi ampliado para um direito à “assis-
tência jurídica integral e gratuita”. Isso quer dizer que 
o defensor público deve atuar também fora do âmbito 
do processo, passando a atuar desde a orientação 

jurídica mais simples à litigância mais complexa, seja 
promovendo a mediação dos conflitos, seja deman-
dando direitos judicial ou extrajudicialmente.

Avançamos também, portanto, do ponto de vista 
institucional, pois agora temos uma instituição capaz 
de proporcionar um atendimento completo ao cidadão 
que busca seus direitos. A atuação da Defensoria não 
se restringe à resolução individual de conflitos. Ela in-
clui a ação coletiva em defesa de pessoas que sofrem 
uma mesma violação dos seus direitos. Dessa forma, a 
Defensoria pode agir com a necessária racionalidade 
e agilidade, intervindo para gerar consequências mais 
efetivas em prol da comunidade.

Nesse sentido, podemos afirmar que a Constitui-
ção Federal concretizou antigos anseios populares ao 
institucionalizar o órgão afeito à defesa da comunidade 
necessitada, judicial e extrajudicialmente, na defesa de 
seus direitos e, enfim, de sua cidadania.

Sr. Presidente, uma data comemorativa como esta 
não apenas é motivo para celebrarmos as conquistas, 
como também nos inspira a pensar o futuro, a elaborar 
projetos e a definir nossa ação. É o momento de fazer 
um balanço e de pensar os próximos desafios.

A Defensoria Pública, apesar de sua importância 
incomensurável para desencadear todo um processo 
de justiça social, infelizmente, ainda é a instituição 
menos estruturada da Justiça. No âmbito da União, 
por exemplo, existem mais de 5,5 mil juízes – 3,5 mil 
juízes do trabalho e dois mil juízes federais –, cerca 
de dois mil membros do Ministério Público da União 
e mais de oito mil advogados para defender a União, 
entre Advogados da União e Procuradores Federais e 
da Fazenda Nacional. No entanto, quando olhamos os 
quadros da Defensoria Pública da União, verificamos 
que existem apenas 335 defensores em atividade. Há 
uma disparidade, há uma distorção. Esperamos que, até 
o próximo mês, o Ministério do Planejamento autorize a 
posse dos 146 defensores já aprovados em concurso, 
para preenchimento dos cargos disponíveis.

De todo modo, o desafio no âmbito da União é 
maior. O Poder Judiciário da União está em processo 
de interiorização da Justiça Federal, e a assistência 
jurídica aos mais humildes tem de acompanhar esse 
movimento. Em 04 de agosto de 2009, o Presidente 
Lula sancionou a Lei nº 12.011, que criou 230 novas 
Varas Federais por todo o País. O ideal é que, em cada 
Vara, possa haver ao menos um defensor público fe-
deral. Para isso, precisamos assegurar à Defensoria 
Pública da União um orçamento mais expressivo.

Para além dos recursos, precisamos conferir à 
Defensoria Pública da União autonomia administra-
tiva e funcional, bem como a iniciativa de proposta 
orçamentária.
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Na reforma do Judiciário, que aprovamos por 
meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, torna-
mos explícito o ideal de uma defensoria pública com 
autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 
Ocorre, porém, que a Emenda nº 45 conferiu autono-
mia expressamente apenas para as defensorias esta-
duais. Precisamos, portanto, trabalhar para que essa 
garantia seja estendida também à Defensoria Pública 
da União. Essa questão já está posta no âmbito da 
Emenda à Constituição nº 358, de 2005, que tramita 
na Câmara dos Deputados e que já foi aprovada pelo 
Senado, com nosso apoio.

No âmbito dos Estados, também é preciso avan-
çar, e, se o que queremos é democratizar o acesso da 
população ao sistema judiciário, temos de avançar. O 
Terceiro Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, 
de 2009, realizado pelo Ministério da Justiça, sob a 
coordenação da Secretaria de Reforma do Judiciário, 
aponta que há um déficit de quase três mil defensores 
públicos em todo o País – falo dos defensores públicos 
estaduais. Existem 7,5 mil vagas para defensores pú-
blicos em todos os Estados, mas apenas 4,7 mil estão 
preenchidas, por falta de previsão orçamentária para 
organização de novos concursos. Além disso, três Es-
tados da Federação ainda não criaram suas Defenso-
rias Públicas Estaduais, na forma da instituição pública 
prevista pela Constituição Federal: os Estados de Goi-
ás, de Santa Catarina e do Paraná. Com a palavra os 
Senadores desses Estados, que, tenho certeza, irão 
defender a proposta, já aprovada, da criação de Varas 
da Defensoria Pública em todo o País, de vagas para 
defensores públicos em todo o País.

Nesse contexto, temos de reconhecer e desta-
car os esforços individuais de cada defensor público, 
pois, apesar de o número de defensores na ativa ter 
crescido apenas 4,48% entre os anos de 2006 e de 
2008, o número de atendimentos aumentou 45,17% 
no mesmo período.

Gostaríamos de destacar também os esforços 
institucionais de cooperação entre os três Poderes da 
União para a formulação de propostas e execução de 
medidas que venham a aprimorar nosso sistema de 
Justiça. Após a reforma do Judiciário, foi celebrado 
o Primeiro Pacto de Estado por um Judiciário Mais 
Rápido e Republicano, firmado pelos chefes dos três 
Poderes. Desde então, a prioridade para os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário foi colaborar para 
a realização de indispensáveis reformas no sistema 
de Justiça. Em maio de 2010, completamos um ano 
da celebração do II Pacto Republicano de Estado por 
um Sistema de Justiça Mais Acessível, Ágil e Efetivo. 
O Pacto fixou, entre seus objetivos, o incremento do 
acesso universal à Justiça, especialmente dos mais 

necessitados. Esse objetivo tem relação direta com a 
Defensoria Pública.

Sr. Presidente, além disso, com as inovações da 
nova lei complementar, as Defensorias Públicas po-
derão atuar de maneira mais eficiente na defesa dos 
direitos dos grupos mais vulneráveis da sociedade. 
Dentre os avanços, destaco as previsões expressas 
de promover a solução extrajudicial dos litígios pelas 
mais diversas formas, de realizar a educação em di-
reitos humanos, de agir de forma interdisciplinar, de 
postular perante os sistemas internacionais de prote-
ção dos direitos humanos. E, talvez, a principal delas 
seja a de promover a mais ampla defesa dos direitos 
fundamentais dos necessitados, abrangendo seus di-
reitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, cul-
turais e ambientais, inclusive por meio de ação civil 
pública. Também há inovações que buscam permitir 
um atendimento mais eficaz no âmbito dos estabele-
cimentos penais.

Sr. Presidente, o Presidente Lula, ao sancionar a 
Lei Complementar nº 132, de 2009, destacou o caráter 
inovador da legislação, sua natureza democrática e o 
foco nos cidadãos de baixa renda. Na oportunidade, 
expressei minha satisfação, pois “fortalecer a Defen-
soria Pública é fortalecer a garantia do acesso à Jus-
tiça, que talvez seja a mais importante das garantias 
fundamentais do cidadão”.

Eu gostaria de finalizar este pronunciamento, Sr. 
Presidente, parabenizando todos os defensores públi-
cos do País na pessoa da Drª Tereza Cristina Almeida 
Ferreira, Presidente do Conselho Nacional de Defen-
sores Públicos Gerais e Defensora Pública-Geral do 
Estado da Bahia, e também na pessoa do Dr. José 
Rômulo Plácido Sales, Defensor Público-Geral Fede-
ral e Presidente do Conselho Superior da Defensoria 
Pública da União, cuja gestão tem sido marcada por 
grandes conquistas para a Instituição e também para 
o Brasil.

Eu também não poderia deixar de assinalar o 
trabalho edificante realizado por dois grandes líderes 
da Defensoria Pública da União e dos Estados: o Dr. 
Luciano Borges, Presidente da Associação dos Defen-
sores Públicos da União, e o Dr. André Luís Machado 
de Castro, Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos.

Sr. Presidente, acompanhei, para ficar num úni-
co e bom exemplo, a assinatura de convênio entre a 
Defensoria Pública da União e o Ministério da Justiça 
para lançar o pioneiro projeto intitulado “Visita virtual 
e videoconferência judicial”, uma iniciativa de alcance 
social que irá contribuir para a economia dos escassos 
recursos públicos.
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Reitero, portanto, meus votos de congratulação 
a todos os defensores públicos do Brasil pelo Dia Na-
cional da Defensoria Pública.

Justa, justíssima é esta homenagem que o Se-
nado Federal faz a essa Instituição modelar, que é 
orgulho do Brasil! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Senador Antonio Carlos Valadares, além da homena-
gem, fez uma advertência, uma denúncia aos Estados. 
De Goiás, nós temos os Senadores Demóstenes Torres 
e Marconi – principalmente o Demóstenes, que é, hoje, 
o símbolo da justiça – para corrigir essa falha no Esta-
do de Goiás; de Santa Catarina, a Líder do Governo, 
Ideli, o Colombo e o Neuto de Conto; e do grandioso 
Estado do Paraná, que ainda não tem Defensoria Pú-
blica, os irmãos Dias e o Flávio Arns. 

Esta será uma homenagem do Senado para fazer 
com que ela seja pelo menos em todos os Estados, e 
é um dever do Senado, já que o Senado representa 
os Estados. Está desigual.

Convidamos para usar da palavra o Senador Ro-
berto Cavalcanti. Ele é da Paraíba e do PRB, o Partido 
do Vice-Presidente da República. Ele é maior do que 
o Partido, José de Alencar.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Concordo, Sr. Presidente.

Exmº Sr. 3º Secretário do Senado Federal, que 
preside esta sessão, meu dileto amigo, Senador Mão 
Santa; cumprimento o Exmº Sr. Senador autor da 
propositura desta reunião, Senador Antonio Carlos 
Valadares; 

Exmº Sr. Deputado Federal Mauro Benevides – 
tenho o prazer de ter no meu gabinete uma filha do 
nobre Deputado e inesquecível Senador –; Defensor 
Público Geral da União e Presidente do Conselho Su-
perior da Defensoria Pública, Exmº Sr. José Rômulo 
Plácido Sales; Vice-Governador do Estado de Sergipe e 
Defensor Público Estadual, Exmº Sr. Belivaldo Chagas; 
Defensora Pública Federal do Estado da Bahia e Pre-
sidente do Conselho Nacional de Defensores Públicos 
Gerais (Condege) Exmª Srª Tereza Cristina Almeida 
Ferreira; Presidente da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos (Amadef), Sr. André Luís Machado 
de Castro; Presidente da Associação dos Defensores 
Públicos da União, Dr. Luciano Borges; demais autori-
dades aqui presentes; senhoras e senhores convidados; 
minhas senhoras, meus senhores; Sr. Presidente; Srªs 
e Srs. Senadores, é com grata satisfação que partici-
po desta sessão dedicada a celebrar a passagem do 
Dia Nacional da Defensoria Pública, transcorrido no 
último dia 19 de maio.

Ao decidir-se pela justa homenagem, o Senado 
Federal associa-se aos brasileiros que, nas mais diver-
sas regiões do País, desejam expressar seu reconheci-
mento a uma instituição que se situa na primeira linha 
de defesa dos ideais democráticos e da plena cidadania, 
e que é responsável por prestar assistência, orientação 
e consultoria jurídica a mais de 130 milhões de brasi-
leiros que recebem até dois salários-mínimos.

Eis o aspecto mais relevante da atuação da De-
fensoria Pública que, neste momento, gostaria de 
enfatizar.

Se, como queria o inesquecível Dr. Ulysses Gui-
marães, a Carta de 1988 é a Constituição Cidadã, dú-
vida não há quanto a serem os Defensores Públicos 
os grandes instrumentos da efetiva materialização do 
propósito constitucional.

Pelo ideário que norteou sua criação e pelas 
funções que lhe foram atribuídas pela Constituição 
Federal, a Defensoria Pública assumiu entre nós o 
papel de ferramenta essencial para a viabilização da 
cidadania.

Uma tarefa que assume proporções exponenciais 
quando se considera o fato de sermos uma Nação 
historicamente marcada pelo peso da desigualdade, 
a gerar recorrente prevalência dos mecanismos de 
exclusão social.

Com efeito, Sr. Presidente, a Nação brasileira so-
mente veio a ser apresentada aos direitos sociais em 
plena Era Vargas, paradoxalmente no mesmo contexto 
histórico em que os direitos civis e políticos eram su-
mariamente subtraídos, em face do advento do regime 
ditatorial do Estado Novo.

Se rememoro esse fato, faço-o para reiterar a 
enorme dificuldade que, em nosso País, sempre se 
interpôs no caminho de construção da cidadania.

Isso amplia – e amplia de maneira notável – a 
importância e o significado da Defensoria Pública no 
Brasil de nossos dias.

Essa vocação da Defensoria Pública para colocar-
se a serviço da coletividade, no trabalho diuturno de 
defender-lhe os direitos fundamentais, manifestou-se, 
uma vez mais, na atual comemoração de seu dia.

Trata-se da decisão assumida pela Associação 
Nacional dos Defensores Públicos, a Anadep, em par-
ceria com as associações estaduais de Defensores 
Públicos, de lançar a Campanha Nacional – Direito à 
Moradia – Cidadania Começa em Casa! 

Recebi, em minha mesa, esta publicação, que te-
nho em mão, que trata deste tema: Direito à Moradia, 
Cidadania Começa Aqui e a li rapidamente. Parabenizo 
pela elaboração da mesma.

Para embasar essa decisão, a Anadep levou 
em consideração estudo desenvolvido pelo Institu-
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to de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, que tão 
bem conhecemos e admiramos, com base em dados 
de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o 
PNAD, do IBGE, que identifica cerca de sete milhões 
de brasileiros morando em favelas, sobretudo nas duas 
maiores áreas metropolitanas do País.

Ademais, cerca de 30 milhões de pessoas não 
têm acesso à rede de esgotamento sanitário. Para os 
Defensores Públicos, “a defesa do direito à moradia 
adequada é questão essencial para a proteção da po-
pulação de baixa renda e, em muitos aspectos, está 
diretamente relacionada à ausência de conhecimentos 
jurídicos ou de defesa técnica qualificada para a tutela 
judicial de seus interesses”.

Como se sabe, esse é o tipo do problema que 
está disseminado pelo Brasil afora, seja nas áreas ur-
banas, seja nas rurais, com inegável potencial para a 
geração de graves conflitos.

Em outras palavras, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o que os Defensores Públicos pretendem, 
com atitudes como a do Mutirão pelo Direito à Moradia 
Adequada, é oferecer sua parcela de contribuição para 
que a população seja educada quanto aos direitos re-
lativos à moradia, a exemplo da posse, propriedade, 
locação e regularização fundiária, bem como aos mu-
tuários e à proteção especial aos idosos.

Nessa perspectiva, julgo que os Defensores Pú-
blicos desempenham uma função social extraordiná-
ria ao promoverem um trabalho de educação jurídica 
voltado prioritariamente para a população carente de 
recursos e de conhecimento acerca de seus direitos 
e deveres perante a sociedade.

No fundo, o que eles fazem é pavimentar o cami-
nho que viabiliza o acesso de todos à Justiça, espe-
cialmente dos mais humildes. Bendito trabalho!

Por fim, mas não menos importante, gostaria de 
destacar a ação da Defensoria Pública no meu querido 
Estado da Paraíba.

A Associação Paraibana dos Defensores Públi-
cos, com seus mais de trezentos filiados, tem-se es-
merado no sentido de assegurar a reforma estrutural 
da Defensoria Pública, valorizando seus integrantes 
e fortalecendo seu papel de verdadeiro agente de ci-
dadania.

Foram abertos canais de comunicação com o 
Executivo Estadual e espera-se que, nesses conta-
tos, temas importantes, como autonomia de gestão 
orçamentária, possam ser tratados em benefício de 
todas as partes.

Plenamente engajada na campanha Moradia 
com Dignidade, a Defensoria Pública da Paraíba luta 
pela aprovação de orçamento que assegure o bom 
desempenho de sua missão institucional, ao tempo 

em que, acertadamente, defende uma política de aper-
feiçoamento profissional, simbolizada por uma Escola 
Superior de Defensoria Pública capaz de assegurar a 
indispensável formação continuada dos profissionais 
que atuam na área.

Ao hipotecar-lhes minha integral solidariedade, 
lembro que a população paraibana só teria a ganhar 
se, em todas as Comarcas de nosso Estado, os Defen-
sores Públicos pudessem contar com equipamentos 
e condições indispensáveis à execução de sua rele-
vantíssima missão.

Ao encerrar estas breves palavras, Sr. Presiden-
te, expresso minha mais absoluta convicção de que 
a cidadania com a qual tanto sonhamos só se torna 
possível com a atuação de uma Defensoria Pública 
livre, forte e respeitada profissionalmente.

A essa Defensoria, em especial à Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba, meu aplauso e meu 
incentivo.

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

Com a palavra o orador inscrito Senador Jefferson Praia. 
S. Exª representa o Estado do Amazonas e o PDT.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.

Cumprimento o primeiro signatário do requerimen-
to da presente sessão, Exmº Sr. Senador Antonio Carlos 
Valadares; cumprimento o Exmº Sr. Deputado Federal 
Mauro Benevides; cumprimento o Defensor Público-
Geral da União e Presidente do Conselho Superior 
da Defensoria Pública, Exmº Sr. José Rômulo Plácido 
Sales; cumprimento o Vice-Governador do Estado de 
Sergipe e Defensor Público Estadual, Exmº Sr. Belivaldo 
Chagas; cumprimento a Defensora Pública-Geral do 
Estado da Bahia e Presidente do Conselho Nacional de 
Defensores Públicos Gerais, Exmª Srª Tereza Cristina 
Almeida Ferreira; cumprimento o Presidente da Asso-
ciação Nacional dos Defensores Públicos, Sr. André 
Luís Machado de Castro; cumprimento o Presidente 
da Associação dos Defensores Públicos da União, Sr. 
Luciano Borges; minhas senhoras, meus senhores; Srªs 
e Srs. Defensores Públicos aqui presentes. 

A justiça é o mais básico anseio e o primeiro ali-
cerce da vida humana em sociedade. Já na aurora da 
história ocidental, foram as reformas empreendidas por 
Sólon e mais tarde aperfeiçoadas por Clístenes dotando 
a pólis ateniense de um sistema público de Justiça e 
assim permitindo a solução pacífica de conflitos entre 
clãs familiares sem recursos a vinganças sangrentas 
e eternas, o solo fértil para o desenvolvimento de uma 
vida cívica e política cujas grandiosas realizações até 
hoje são merecedoras de inspiração e estudo.
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Mas, minhas senhoras e meus senhores, em uma 
sociedade como a nossa, marcada por desigualdades 
socioeconômicas tão graves quanto historicamente ar-
raigadas e por uma tradição política rigidamente hierár-
quica, o princípio da igualdade de todos os cidadãos 
perante a lei, os deveres e os direitos que esta impõe 
quase sempre se afigurou uma utopia, cuja concre-
tização pôs à prova o talento e o amor ao próximo e 
à Pátria de uma galeria de figuras notáveis: Antonio 
Vieira, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Sobral Pinto, 
para citar alguns.

Sim, porque até os nossos dias a consciência 
nacional se revolta e se envergonha diante do triste 
contraste entre bandidos de alto coturno que, valendo-
se dos serviços de defensores contratados a peso de 
ouro, aproveitam-se de todas as brechas permitidas 
por leis processuais barrocas e labirínticas em sua 
complexidade para escapar do acerto de contas com 
a Justiça, enquanto esta mesma Justiça continua, mui-
tas vezes, sendo negada a inúmeras pessoas humildes 
que não conseguem arcar com o ainda elevadíssimo 
custo de ser cidadão neste País.

Tudo isso serve para pôr em relevo a importância 
da jovem instituição da Defensoria Pública, cujo dia 
nacional é comemorado em 19 de maio e cuja neces-
sidade foi explicitamente reconhecida pelo Constituin-
te de 1988 e o tardio nascimento foi possibilitado pela 
Lei Complementar nº 80, de 1994, a Lei Orgânica da 
Defensoria Pública.

Com a maré montante das reivindicações sociais 
longamente reprimidas, acelerou-se o tempo histórico 
da Defensoria Pública: em 2004, a Emenda Constitucio-
nal nº 45 alterou o art. 134 da Carta de 88, atribuindo à 
Defensoria Pública autonomia administrativa, funcional 
e iniciativa de proposta orçamentária; e, no ano passa-
do, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 
132, de 2009, que introduziu relevantes inovações na 
referida lei orgânica, tais como:

– a atuação multidisciplinar, colocando 
à disposição do povo que busca a Defensoria 
Pública serviços psicológicos, assistentes so-
ciais e pedagogos;

– a possibilidade de solução extrajudicial 
de conflitos, graças à mediação e a outros ins-
trumentos que buscam o acordo entre as par-
tes, contornando o velho e notório obstáculo 
do congestionamento da Justiça; e

– a possibilidade de propositura de ações 
coletivas, sempre que os interessados forma-
rem grupos de pessoas hipossuficientes, o que 
contribui para diminuir o volume de demandas 
e ações em face daquela mesma saturação 
dos canais judiciais.

Mas, Sr. Presidente, para que todas essas ino-
vações saiam do papel e passem a ter um impacto 
efetivo e benéfico na vida dos cidadãos, cabe à União 
e aos Estados dotarem a Defensoria Pública dos re-
cursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos 
indispensáveis ao preenchimento de sua insubstituível 
função social. Conforme observa o Dr. Clóvis Barreto, 
Presidente da Associação dos Membros da Defen-
soria Pública do Amazonas, o número de defensores 
públicos por habitante é dramaticamente insuficiente 
em todo o Brasil, sendo que, lá no meu Estado, das 
pouco mais de 150 vagas existentes no seu quadro, 
apenas um terço foi preenchido. Em outros Estados, 
como Goiás e Santa Catarina, a Defensoria Pública 
ainda não está em atividade.

Assim, valho-me deste momento em que o Se-
nado da República presta uma justa homenagem à 
Defensoria Pública, pela passagem do seu dia nacio-
nal, para cumprimentar os defensores e defensoras 
do Estado do Amazonas e de todo o Brasil e também 
para juntar minha voz ao clamor dos milhões de com-
patriotas nossos que dependem do fortalecimento 
dessa nobre instituição para aplacar sua imemorial 
sede de justiça.

Meus especiais cumprimentos ao Defensor Pú-
blico-Chefe da União no Amazonas, Dr. Daniel Ces-
tari, em cuja pessoa saúdo todos os seus valorosos 
colegas. 

Parabéns a todos os membros da Defensoria 
Pública, bem como às funcionárias e aos funcionários 
administrativos e técnicos que lhes prestam indispen-
sável apoio ao desempenho de sua grande missão.

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

Agora, por permuta com o Senador Flexa Ribeiro, que 
não está presente, o Senador Mozarildo Cavalcanti. 
S. Exª, além de ser Senador por Roraima, do PTB de 
Getúlio Vargas, é o orgulho da classe médica e o maior 
líder maçônico do País. 

Dou o testemunho porque já presidi algumas 
solenidades e senti a sua força naquela instituição 
secular.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Mão Santa. Fico muito feliz com 
as palavras elogiosas de V. Exª.

Quero dizer que a honra de falar neste dia em 
que se está comemorando o Dia do Defensor, que, 
na verdade, transcorreu no dia 19, para mim, é muito 
grande por várias razões. Primeiro, como constituinte. 
À época, batalhamos muito e esse foi um dos temas 
que a gente defendeu com muito ardor porque, como 
médico, a gente aprendia medicina nas enfermarias, 
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com os indigentes, como a gente dizia. Mas, onde é 
que aprendem os advogados a sua prática jurídica? 
Não é com os pobres também? É. Mas a gente ouve 
no dia a dia – sempre ouvi e ainda se ouve hoje – que 
no País só vai preso quem é pobre, porque não pode 
pagar um advogado. Então, na constituinte, foi uma 
das coisas que debatemos muito. Que país pode ser 
chamado de justo se o Estado não propicia à pessoa 
que não tem recursos a condição de ter o direito mais 
importante, talvez, depois do direito à vida, que é o da 
justiça? Porque liberdade, que é um dos lemas da ma-
çonaria, não pode existir se não houver justiça. 

Então, eu tenho até – para usar um termo meio 
médico – a felicidade de ser bem contaminado pela 
parte jurídica, porque tenho um filho mais velho que é 
Juiz de Direito lá em Roraima, minha filha mais nova 
é Juíza de Direito aqui no Distrito Federal e tive um 
sobrinho que foi Defensor Público. Foi, talvez, um dos 
primeiros concursados lá de Roraima. Recentemente, 
faleceu em um trágico acidente lá no Estado de Rorai-
ma. Ele se formou em Belém. Era filha de minha irmã, 
logo depois de mim. Foi para Roraima incentivado por 
mim. Ele já tinha essa tendência de trabalhar para os 
pobres, prestou o primeiro concurso que abriu para a 
Defensoria e desde lá se dedicou. Recentemente, tive-
mos a inauguração da rodoviária de um município em 
que ele foi o primeiro defensor a atuar, e a rodoviária 
recebeu o nome dele, uma homenagem da Câmara 
de Vereadores e do Prefeito. Então, também, por esse 
lado, estou muito bem contaminado. 

E quero dizer que tenho uma profunda admira-
ção, como legislador, pelo Poder Legislativo, mas muito 
mais pelo Poder Judiciário. Porque encontramos certos 
tipos de “democracias” em que até há um Legislativo 
de faz de conta, mas não encontramos uma ditadura 
em que haja, de fato, um Poder Judiciário, entendidos 
todos os agentes da Justiça – aí compreendidos o de-
fensor público, o promotor, o advogado e o juiz –, se 
não estiver isso tudo muito bem funcionando.

Eu não vou repetir aqui o histórico que tão bem 
fez o Senador Valadares para justificar o porquê de 
o dia 19 de maio ser o Dia do Defensor Público, mas 
vou pedir ao Sr. Presidente que seja transcrito o meu 
pronunciamento, para que todos os brasileiros e brasi-
leiras – principalmente o jovens que estão nos bancos 
escolares – compreendam o porquê de escolher esse 
dia. Não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa realmente 
em homenagem a um advogado que depois foi cano-
nizado santo, que foi Santo Ivo, doutor em Teologia, 
Direito, Letras e Filosofia, nascido em 17 de outubro 
de 1523 e que se notabilizou exatamente por dedicar 
seu trabalho todo em defesa – nos tribunais da época, 

imaginem – dos pobres, dos que realmente não tinham 
condições de possuir um advogado.

No Brasil, somente no dia 9 de maio de 2002, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a 
Lei nº 10.448, que instituiu o Dia Nacional da Defen-
soria Pública.

Então, vejam como, de fato, se olha pouco para 
a importância desse agente da Justiça, que é o De-
fensor Público. Porque, como foi dito aqui por oradores 
que me antecederam, nós temos três Estados impor-
tantes onde a Defensoria não foi instalada e temos 
Estados onde a Defensoria é terceirizada, quer dizer, 
contratam-se advogados – lógico que são advogados 
capacitados –, mas, ao invés de serem concursados, 
portanto, de estarem imunes a qualquer tipo de pres-
são, eles são terceirizados.

Às vezes, em alguns Estados, o convênio é feito 
com a OAB. Menos mal, mas, de qualquer maneira, não 
deixa de ser meio inconstitucional, se é que há algu-
ma coisa que seja meio inconstitucional. Em Medicina 
ninguém diz que tem meia gravidez: ou está grávida 
ou não está grávida. Então, entendo que, realmente, é 
preciso que o Poder Público dê mais atenção.

Eu gosto de traduzir as coisas porque o médico 
se esforça muito para não falar o “mediquês” para o 
paciente, para que ele compreenda. Como nós esta-
mos falando para a Nação e não só para V. Sªs que 
estão aqui e que, portanto, compreendem muito bem 
os termos que possam ser ditos ou escritos aqui, o 
importante é realmente que o pobre tenha assistên-
cia, que não se possa pensar que uma pessoa fique 
presa em uma delegacia porque não teve um advoga-
do que peticionasse, que uma pessoa cumpra a sua 
pena e fique lá porque ninguém peticionou pedindo a 
sua soltura. Então, é muito triste ver essa realidade 
ainda hoje no Brasil.

Nesse particular, quero aqui exaltar o meu Estado, 
um Estado pequenininho. Os três mais novos Estados 
da Federação são justamente Roraima, Amapá e To-
cantins. E Roraima tem... Vou ler inclusive dados do III 
Diagnóstico da Defensoria Pública, realizado pelo Mi-
nistério da Justiça e divulgado durante o VIII Congresso 
Nacional de Defensores Públicos, no início de novem-
bro, em Porto Alegre, que apontam Roraima como um 
dos três Estados com a maior média de atendimento 
de habitantes por Defensor Público. Vejam bem, porque 
se formos começar a contar quantos habitantes há em 
Roraima, é como em Medicina, o recomendado é um 
médico para mil habitantes e que o médico atenda mi-
nimamente a quantidade de pessoas que demandam 
não dessa maneira triste como hoje é obrigado a aten-
der, trinta ou quarenta pessoas, para justificar ganhar 
um salário do SUS ou do plano de saúde.
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Continua aqui o III Diagnóstico da Defensoria 
Pública realizado pelo Ministério da Justiça. Os aten-
dimentos por Defensor Público no Estado de Rorai-
ma cresceram muito em 2007 e 2008. Por outro lado, 
a Defensoria Pública do nosso Estado, Roraima, é 
destaque na percentagem de Defensores Públicos 
por comarca. Enquanto no restante do País apenas 
42,7% das comarcas possuem Defensores Públicos, 
em Roraima esse número é de 100%. Podem dizer: 
“Mas lá há poucos municípios, poucas comarcas”. As 
dificuldades também são imensamente maiores do que 
em Estados avançados, como Santa Catarina, que foi 
citado aqui, e lamento citar, porque Santa Catarina é 
exemplo em tanta coisa, e lamentavelmente foi citado, 
ele e mais dois.

Fora isso, de acordo com esse mesmo Diagnósti-
co, Roraima tem a melhor relação Defensor Público por 
habitante, um profissional para cada 7 mil habitantes, 
enquanto um Estado da Federação chega a um para 
26 mil, e a média nacional é de apenas 1,4 Defensor 
Público para cada 100 mil habitantes. Então, é evidente 
e está muito claro que a deficiência é alarmante.

Se faltam Defensores Públicos Estaduais, pior 
são os Federais. No meu Estado, por exemplo, mais 
de 67% da área territorial é federal, porque ou é reser-
va indígena ou reserva ecológica ou faixa de fronteira. 
Portanto, os delitos, praticamente todos, são federais. 
Enquanto temos 36 Defensores Públicos Estaduais, 
portanto, relativamente, os delitos que não são da 
competência federal são menores, nós temos ape-
nas três Defensores Públicos Federais em Roraima. 
É realmente um País extremamente desigual. Em um 
Estado que tem mais terras e mais questões federais, 
tem menos Defensores da União. 

Como disse o Senador Roberto Cavalcanti, eu 
folheei rapidamente as publicações da Defensoria Pú-
blica da União, da Associação Nacional de Defensores 
Públicos, e acho que esse é outro fator importante. Os 
Defensores Públicos e o Ministério Público deveriam 
mesmo ir para as escolas, para o meio do povo, para 
mostrar, ensinar cidadania lá dentro, porque, muitas 
vezes, as famílias não têm essa condição ou a pessoa 
é filha de um analfabeto ou semialfabetizado, que não 

conhece seus direitos. Como ele vai sequer orientar 
os filhos sobre os direitos que têm? 

Quero, portanto, ao invés de fazer um pronun-
ciamento mais longo, pedir a transcrição das matérias 
que aqui dizem respeito à Defensoria Pública como um 
todo, seja a Federal, sejam as Estaduais.

Cumprimento todos que aqui estão presentes, 
já que foram nominados pelos oradores que me an-
tecederam, e meu colega de Constituinte, Mauro Be-
nevides. 

Quero dizer que, realmente, de 1988 para cá, 
nós avançamos, mas ainda há muito por fazer. Se 
queremos ser, como se propaga, um País de todos e 
de todas, temos de ser um País em que todos e todas 
tenham realmente acesso a um bem fundamental na 
vida, que é a Justiça. 

Então, parabenizo a todos e a todas, Defensores 
e Defensoras que aqui estão neste plenário, e a todos 
os Defensores e Defensoras do Brasil todo, especial-
mente do meu querido Estado de Roraima, na pessoa 
do Defensor-Geral, que é o Dr. Oleno. 

Quero dizer também que Roraima é um dos pou-
cos Estados em que o Defensor-Geral é eleito, e não 
escolhido pelo Governador. Então, isso é outra coisa. 
Falou-se aqui em autonomia administrativa e financei-
ra: passa-se por aí. Passa-se por aí. Não que eu ache 
que comprometa o fato de um Governador eleito es-
colher entre os membros concursados da Defensoria 
alguém para ser o seu chefe ou, digo, o Defensor-Ge-
ral. Mas, se é eleito pelos seus pares, melhor ainda. 
Democracia nunca é demais em nenhum lugar, nem 
na casa da gente.

Então, Senador Mão Santa, quero agradecer o 
tempo que me foi concedido, pedindo a V. Exª que au-
torize a transcrição e reiterando os meus cumprimentos 
a todos, Defensores e Defensoras do Brasil e do meu 
Estado de Roraima. Parabéns. (Palmas.)

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

(Inseridos nos termos do artigo 210, in-
ciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Defensoria comemora 10 anos de criação

A Divisão de Assistência Judiciária, embrião da 
Defensoria Pública remonta à década de 80, ainda no 
ex-Território Federal. Nesta época, o órgão era ligado 
ao Gabinete Civil do Estado de Roraima.

Em 1988, a Constituição Federal ampliou o con-
ceito de assistência jurídica gratuita, que passou a in-
tegrar o “rol” dos direitos e garantias fundamentais do 
cidadão, devendo ser prestada pela Defensoria Pública, 
instituição essencial à função jurisdicional do estado.

A Defensoria Pública do Estado de Roraima foi 
criada em 19 de maio de 2000 pela Lei Complementar 
nº37, em observância ao artigo 134 da Constituição 
Federal de 1988 e ao artigo 102 da Constituição Es-
tadual. A LC nº37 disciplina a organização e estrutura 
a Defensoria Pública do Estado de Roraima, e criou a 
carreira de Defensor Público, bem como estabeleceu 
o regime jurídico de seus membros.

O principal objetivo da Instituição é a prestação 
de assistência jurídica integral e gratuita, em qualquer 
juízo ou instância, à parcela da população considerada 
juridicamente hipossuficiente, que não tem condição 
de pagar um advogado particular.

Defensores gerais
Após a criação da Defensoria Pública, por meio da 

LC nº37, o primeiro defensor público-geral do Estado, foi 
o advogado Alexsander Ladislau Menezes, no período 
de setembro de 99 a abril de 2002. Em seguida assumiu 
a advogada Walkiria de Azevedo Tertulho, que dirigiu a 
Instituição de maio de 2002 a março de 2003.

A primeira a defensora pública a dirigir a Institui-
ção foi Lenir Rodrigues Luitgards Moura. Ela conduziu 
a Defensoria de março a setembro de 2003. Dessa 
data até agosto de 2005, o mandato foi exercido pelo 
defensor Wallace Rodrigues da Silva.

O penúltimo defensor público-geral, foi o defen-
sor Thaumaturgo Cezar Moreira do Nascimento. Ele 
cumpriu mandato de 2 anos, de setembro de 2005 a 
setembro de 2007.

Atualmente o defensor Oleno Inácio de Matos está 
a frente da Defensora Pública. Seu mandato teve início 
em 2007 e encerra-se em setembro de 2010.

De acordo com o III Diagnóstico Nacional da Defen-
soria Pública, estudo elaborado pelo Ministério da Justiça 
e a ONU, a Defensoria Pública do Estado de Roraima é 
considerado uma das três melhores do País.

Defensoria Pública do Estado está entre as três 
melhores do Brasil

Dados do III Diagnóstico da Defensoria Pública, 
realizado pelo Ministério da Justiça, e divulgado durante 
o VIII Congresso Nacional de Defensores Públicos, no 
início de novembro em Porto Alegre, apontam Rorai-

ma como um dos três estados com a maior média de 
atendimento de habitantes por defensor público.

Em Roraima, os atendimentos por defensor cres-
ceram nos últimos anos. Em 2006, foram 2.273, subindo 
para 2.546 em 2007. Em 2008, o Estado tornou-se o ter-
ceiro com o maior número de atendimentos por defensor, 
chegando a 3.016, enquanto a média nacional é de 2.301. 
No total, foram 114 mil acolhimentos no ano passado.

Outro dado que coloca a Defensoria Pública do 
Estado de Roraima em destaque é a porcentagem de 
defensores por comarcas. Enquanto no restante do 
País apenas 42,7% das comarcas possuem defen-
sores públicos, em Roraima esse número é de 100%. 
Atualmente, são 36 defensores distribuídos em todas 
as comarcas, na capital e no interior.

De acordo com o Diagnóstico, Roraima tem a 
melhor relação defensor público por habitante. O Es-
tado tem um profissional para cada 7 mil habitantes, 
enquanto em outras Unidades da Federação essa re-
lação chega a 26 mil habitantes para cada defensor. A 
média nacional é de apenas 1,4 defensor público para 
cada 100 mil habitantes.

Para o defensor público-geral do Estado, Oleno 
Matos, outro diferencial é que em Roraima, o defensor 
geral é eleito pelos colegas, enquanto na maioria dos 
estados essa escolha é feita pelo governador.

“Na verdade, ainda precisamos avançar bastante, e 
isso passa inicialmente por um orçamento condizente com 
nossas necessidades. Hoje, por exemplo, o número ideal de 
defensores para atender a população seria de 75 membros, 
mas não temos orçamento suficiente”, destacou.

Nova Lei Orgânica da Defensoria Pública

A Defensoria Pública deve prestar orientação jurídi-
ca, promover os direitos humanos e defender, em todos 
os graus, os direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, dos necessitados. Essa definição é 
prevista pelo Projeto de Lei Complementar nº 132/2009, 
que altera a Lei Orgânica da Defensoria Pública.

De autoria do Poder Executivo, o texto regulamen-
ta a autonomia funcional, administrativa e orçamentária 
da DP, democratiza e moderniza sua gestão, estabelece 
os direitos das pessoas assistidas e cria mecanismos 
de participação da sociedade civil na administração e 
na fiscalização do órgão. A nova Lei adéqua a legisla-
ção à Reforma do Judiciário.

Os objetivos da DP, de acordo com a Lei Comple-
mentar, são buscar a primazia da dignidade da pessoa 
humana, a redução das desigualdades sociais, a afirma-
ção do Estado Democrático de Direito, a prevalência e a 
efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princí-
pios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
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Para exercer suas funções, a DP poderá organizar 
sua estrutura, abrir concursos e nomear defensores e 
funcionários muito mais rapidamente, sanando um dos 
problemas mais significativos em todo o Brasil, que é a 
falta de defensores em cerca de 60% das cidades.

O projeto estabelecido como uma das novas fun-
ções da Defensoria Pública a de promover, prioritaria-
mente, a solução extrajudicial dos litígios, para a com-
posição entre as pessoas em conflito de interesses, por 

meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais 
técnicas de composição e administração de conflitos.

Obs – A aprovação recente da Lei Orgânica Esta-
dual da Defensoria Pública é para adequar a legislação 
estadual à Nova LO Nacional. A Lei aprovada pela ALE 
ainda vai sanção do governador Anchieta.

Atenciosamente, James Serrador – Assessor 
de Comunicação. 8112 6886.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Entendendo aqui o espírito da lei de Montesquieu, fu-
gimos do Regimento e abrimos um espaço para esta 
figura notável do Parlamento e da democracia brasilei-
ra, Mauro Benevides, que foi o Relator da lei do nas-
cimento da Defensoria Pública na Câmara, enquanto 
Antonio Carlos Valadares o foi no Senado.

Está franqueada a V. Exª a palavra, e em seguida 
voltaremos aos Senadores: a encantadora Senadora 
Marisa, que está aqui.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente do 
Senado Federal, Senador Mão Santa, essa figura ex-
traordinária de homem público, que, pelo seu desem-
penho proficiente nesta Casa, já se transformou não 
apenas naquele Governador, naquele líder do Piauí, 
mas numa legenda de dignidade, de atuação destacada 
aqui nesta tribuna, com presença constante, irradiando 
seus conhecimentos profundos, com sua linguagem 
acessível a todas as camadas populares. V. Exª, Sr. 
Presidente, firmou uma imagem. 

Não quero ser pitonisa do destino político de V. 
Exª, mas é muito provável que essa imagem seja afe-
rida muito proximamente, quando da manifestação das 
urnas, em 3 de outubro. Portanto, é um mero vaticínio 
que arrisco fazer, até porque me insiro entre aque-
les que são ouvintes compulsórios de V. Exª aqui em 
Brasília e também no meu Estado do Ceará. É uma 
homenagem que presto a V. Exª, por esse desempe-
nho notável desse seu mandato como representante 
do Estado do Piauí.

Quero saudar, neste momento, todos os Senado-
res e, de forma particular, o Senador Valadares, que, na 
votação da Lei Complementar nº 132, foi um grande e 
extraordinário parceiro. Quando a proposição originá-
ria da Câmara chegou ao Senado Federal, tendo-me 
lá, na outra Casa, como Relator, V. Exª, Senador Vala-
dares, aprimorou o texto e soube fazê-lo com aquela 
sapiência que permitiu que o Senhor Presidente da 
República sancionasse a Lei Complementar nº 132 
e que, naturalmente, garantiu mais amplitude e mais 
abrangência a esse diploma legal, que vai possibilitar o 
exercício da Defensoria, de forma que atenda a todos 
os segmentos, aos carentes e aos necessitados, que 
vão precisar de alguém que patroneie os seus direitos 
diante da instância judiciária competente.

Quero saudar o Vice-Governador de Sergipe 
aqui presente; a Presidente do Conselho Superior da 
Defensoria, Drª Tereza Cristina, que aqui representa 
o Condege juntamente com a Vice-Presidente Fran-
celine Brito Bessa, Defensora Pública Geral do Esta-
do do Ceará; o Dr. Rômulo, Defensor Público Geral 
da União; o Dr. André Castro, que preside a Anadep; 
todos os Senadores que neste momento permitem 

que o Senado empreste um brilhantismo excepcional 
à comemoração da data que defluiu no último dia 19, 
a data dedicada à Defensoria Pública.

Mas eu me permiti este instante e disse ao Presi-
dente Mão Santa por que o fazia. Já que irei à Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado Federal, para 
apreciar um projeto de autoria do Deputado Valentim, 
do Rio de Janeiro, que, envolvendo a estrutura carce-
rária brasileira, interessa diretamente aos Defensores 
Públicos, ele me privilegiou com esta oportunidade de 
transmitir, neste momento, os meus cumprimentos. 

Já que a Câmara dos Deputados só fará sessão 
semelhante a esta numa oportunidade mais delongada, 
fiz questão de estar nesta tribuna, Sr. Presidente, esta 
mesma tribuna que tantas e seguidas vezes ocupei no 
desempenho de dois mandatos senatoriais, na condi-
ção de representante do povo do Ceará.

Recentemente, embalado naquele impulso atá-
vico de vir a esta tribuna, tive de relatar, na Comissão 
Representativa do Congresso, convocada pelo Pre-
sidente José Sarney, a mensagem do Presidente da 
República que garantia a presença daquela força de 
paz, ampliando o comparecimento dos militares em 
mais 900 homens naquela hecatombe que, natural-
mente, sensibilizou toda a humanidade e que compeliu 
o Brasil também a continuar servindo, de forma mais 
expressiva, na recuperação daquele país.

Mais eu diria, neste instante, aos eminentes Se-
nadores que aqui estão e, sobretudo, aos Defensores 
que recebem esta homenagem extremamente caloro-
sa e efusiva da Câmara Alta do País: novas iniciativas 
parlamentares estão em curso. Eu até me anteciparia 
a anunciá-las neste momento. Relativamente ao piso 
salarial dos Advogados Públicos e dos Defensores Pú-
blicos é possível que, na sessão de hoje, o Presidente 
Michel Temer anuncie formalmente a constituição de 
comissão especial. E, numa delegação extremamen-
te honrosa, entendeu S. Exª conferir a mim a imensa 
responsabilidade de relatar essas duas propostas de 
emenda constitucional, dos nobres Deputados Bo-
nifácio Andrada e Wilson Santiago, quando houve a 
apensação das duas propostas. Ensejou S. Exª que o 
relato fosse, já com a manifestação de admissibilidade 
da qual fui Relator, uma apreciação do seu mérito por 
essa comissão que formalmente será anunciada na 
sessão de hoje pelo próprio Presidente Michel Temer. 
A outra notícia que considero também alvissareira é a 
de que deverei, nesta quinta-feira, já com o apoio de 
200 Deputados, apresentar uma Proposta de Emenda 
à Constituição que possibilita a criação do Conselho 
Nacional da Defensoria Pública (Palmas.)

Se já existe o Conselho Nacional de Justiça, no 
Poder Judiciário, e o Conselho Nacional do Ministério 
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Público, ambos funcionando admiravelmente, por que 
não se garantir também à Defensoria Pública esse Con-
selho Nacional que agora se pretende já devidamente 
formatado e, mais do que isso, com apoio muito mais do 
que dos 171 exigidos pela Carta Magna. Praticamente, 
200 assinaturas já garantiram a apresentação dessa 
proposta, que esperamos obtenha a chancela daqueles 
308 votos indispensáveis para o acolhimento de uma 
proposta de emenda à Carta Magna brasileira. 

Agora, Sr. Presidente Mão Santa, se V. Exª me 
permitisse mais esses sessenta segundos, eu diria 
que quando ouvi tantas referências, especialmente 
do nobre Senador Valadares, àquilo que representou 
a inserção na Carta Magna brasileira do art. 134, re-
lativo à Defensoria Pública, não é nenhuma jactância 
despropositada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, demais 
convidados e defensores aqui presentes, porque, mo-
mentaneamente ausente o Presidente Ulysses Guima-
rães, o capítulo das carreiras jurídicas foi votado sob a 
minha presidência na época da Assembleia Nacional 
Constituinte. Acredito que o Senador Mozarildo Caval-
canti se lembra desse fato, porque ele foi partícipe de 
todos aqueles debates que na ocasião significaram o 
grande momento da reconstrução do Estado demo-
crático de direito.

Pois bem. Depois do discurso verdadeiramente 
lapidar do inolvidável Senador Affonso Arinos, que, 
Presidente da Comissão de Sistematização, se pro-
pôs a sensibilizar o plenário para aprovação daquela 
matéria, realmente coube a mim expressar aquilo que 
regimentalmente me era imposto, aprovado o capítulo 
referente às carreiras jurídicas. E aí então se carac-
terizava naquela manifestação a expressão maior do 
Ministério Público, da Advocacia-Geral da União e da 
Defensoria Pública, Defensoria que passou, depois da 
sua primeira lei complementar, a atuar, naqueles primei-
ros momentos, transformando-se hoje numa instituição 
respeitada, porque os seus integrantes, todos abso-
lutamente capacitados para o exercício desse mister, 
granjearam o prestigio, a admiração e, sobretudo, o 
reconhecimento do povo brasileiro. (Palmas.)

Portanto, a mensagem que transmito, neste mo-
mento, embora não esteja autorizado, Sr. Presidente 
Mão Santa, a falar em nome do Presidente Michel, nem 
da Câmara, daquela Casa Legislativa a que pertenço, 
é um impulso a que me impus a mim mesmo, para que 
pudesse dar essas notícias, essas boas notícias, e rei-
terar a minha absoluta confiança no desempenho da 
Defensoria, que haverá de ser um desempenho sempre 
proficiente, voltado para aqueles objetivos institucionais 
de alcançar na conciliação, no entendimento, os ca-
rentes e necessitados e sobretudo aquilo que passou 
a ser o grande objetivo, Sr. Presidente Mão Santa, da 

reforma do Poder Judiciário, que foi a celeridade maior 
na prestação jurisdicional.

Assim, com essas palavras, homenageio a De-
fensoria Pública no instante em que o Senado Federal 
se dispõe a realçar um evento de tanta significação 
em nosso País. 

Meus cumprimentos aos Defensores Públicos 
Brasileiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse é o ex-Presidente do Senado da República e do 
Congresso Nacional, Mauro Benevides.

A sabedoria popular diz que quem foi rei nunca 
deixa de ser majestade; V. Exª sempre assim será ho-
menageado no Senado da República.

Convidamos agora a Senadora Marisa Serrano, 
que representa o Mato Grosso do Sul, o PSDB e a 
beleza das professoras do nosso Brasil.

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

É um prazer enorme estarmos aqui nesta tar-
de. A galeria está repleta, e esta Casa fica muito feliz 
quando vê que a população brasileira, passando por 
Brasília, vindo aqui, sente que esta é a Casa do povo. 
E tem que ser assim. Portanto, ficamos muito felizes 
em recebê-los nesta tarde.

Quero cumprimentar o Exmº Sr. Mão Santa, nos-
so Presidente; o primeiro signatário da sessão de hoje, 
nosso amigo e companheiro Senador Antonio Carlos 
Valadares; o Exmº Sr. Deputado Federal que acabou 
de se manifestar, Mauro Benevides, uma pessoa a 
quem todos nós queremos muitíssimo bem; o Defen-
sor Público-Geral da União e Presidente do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, Exmº Sr. José Rômulo 
Plácido Sales; o Vice-Governador do Estado de Ser-
gipe e Defensor Público Estadual, Exmº Sr. Belivaldo 
Chagas – é um prazer –; a Defensora Pública Geral do 
Estado da Bahia e Presidente do Conselho Nacional 
de Defensores Públicos Gerais (Condege), Exmª Srª 
Tereza Cristina Almeida Ferreira – seja bem-vinda –; 
o Presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos (Anadep), Sr. André Luís Machado de Castro 
– é um prazer enorme, André, estarmos novamente 
juntos; um companheiro de luta –; e o Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos da União, Sr. 
Luciano Borges – seja bem-vindo.

Eu gostaria de dizer que é com grande satisfa-
ção que hoje estamos todos aqui – os senhores e as 
senhoras já ouviram isso – comemorando e homena-
geando o dia 19 de maio, o Dia do Defensor Público. E 
quando esta Casa para para fazer uma sessão espe-
cial, é porque todos os seus Senadores e Senadoras 
sentem o prazer de homenageá-los, principalmente, 
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pela força que o Defensor Público está conquistando 
cada dia neste País.

Quando falamos de democracia, estamos falando 
também do pleno exercício da cidadania, a garantia 
que todos os brasileiros têm de ter, independentemente 
de raça, cor, credo, nível social, do acesso à Justiça. 
E, aí, fico feliz em saber que parcela significativa da 
sociedade já tem essa garantia, embora ainda esteja 
vedada a muitos brasileiros a liberdade de poder, atra-
vés da Defensoria Pública, ter o acesso à Justiça que 
pleiteiam e a que têm direito. E é por isso que falamos 
da importância da Defensoria Pública, dos Defensores 
e Defensoras Públicas, pois, é por meio deles que po-
demos garantir a democratização da Justiça aos mais 
necessitados deste País. A orientação jurídica que V. 
Sªs dão a todos os interlocutores mais humildes deste 
País é a garantia de que o País tem de forçar a nossa 
democracia a ser cada vez mais madura – ela é mui-
to jovem ainda. Queremos uma democracia forte, que 
seja responsável, para que todos os cidadãos e cidadãs 
brasileiras consigam estar de cabeça erguida, ter os 
mesmos direitos e vê-los respeitados. E a Defensoria 
é a garantia disso.

Quero dizer que 130 milhões de pessoas, ou 83% 
da população brasileira, vivem com até três salários 
mínimos. Portanto, esses 130 milhões de pessoas são 
realmente a clientela do Defensor Público brasileiro. É 
muita gente! Oxalá, um dia, a gente consiga, André, ter 
em todos os locais brasileiros, em todas as comarcas, 
em todos os Municípios defensores públicos para que 
a população se sinta mais protegida.

Acreditamos que maior acesso à Justiça é a ga-
rantia de maior democratização. Então, nós estamos 
buscando isso, e todos os senhores e senhoras são 
testemunhas desta luta neste País. 

Agora, o que nós termos que fazer é lutar por 
uma Defensoria Pública forte e independente – já con-
versamos sobre isso, André. Uma Defensoria forte e 
independente, que tenha os recursos necessários para 
que ela possa fazer o seu trabalho. Uma Defensoria 
que seja aceita e respeitada em todos os Estados da 
Federação. Uma Defensoria que não tenha o menor 
orçamento da Justiça em cada Estado. E é essa a luta 
daqui para a frente. Estamos conquistando, pari passu, 
um local assertivo em nossa sociedade, mas precisa-
mos muito mais. E esse muito mais é o que interessa 
para que possamos apoiar. 

Uma notícia que me chegou é que nós só temos 
350 Defensores Públicos Federais. Acho que é um nú-
mero muito pequeno para que a Defensoria Pública 
Federal possa atuar, celeremente, neste País. E tam-
bém ouvi o Senador Mozarildo dizer que em Santa 
Catarina, Paraná e Goiás não têm Defensoria Pública. 

São Estados muito importantes que fazem ou que pelo 
menos dão a linha e o rumo neste País. São importan-
tíssimos. Não tendo a Defensoria, o que passa para 
o País? Passa para o País a imagem de que eles não 
são importantes. Então, este também é um óbice que 
nós temos de eliminar. 

Em todo o País, apenas 43% das comarcas têm 
atendimento da Defensoria Pública e, infelizmente, 
como eu estava dizendo, de cada R$100 que vão para 
a Justiça dos Estados, só 5% vão para a Defensoria. 
É muito pouco! Essa relação é muito ruim para esse 
setor.

Segundo estudo do Ministério da Justiça – o Ter-
ceiro Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil –, 
entre 2003 e 2008, o volume de atendimentos foi am-
pliado em 113%, chegando a mais de nove milhões 
no País. É muito grande a quantidade de pessoas que 
são atendidas pela Defensoria no País quando ela está 
presente. Temos hoje mais de 4.500 Defensores Pú-
blicos concursados nos nossos Estados. 

O que eu quero assegurar aqui é a nossa luta, 
nesta Casa, pela autonomia, pela independência e pelo 
fortalecimento da Defensoria Pública em nosso País. 

Se me permitem, eu quero falar, como todos os 
Senadores têm falado, um pouquinho do meu Estado, 
o Mato Grosso do Sul. Ele se destaca por seu pionei-
rismo no que diz respeito à Defensoria Pública no País. 
Lembro, a propósito, que a lei estadual que criou a 
Defensoria Pública é anterior à lei federal equivalente; 
refiro-me à Lei Estadual nº 343, de 1982, que criou a 
Defensoria Pública em Mato Grosso do Sul. Portanto, 
nós temos hoje o orgulho de ter um Defensor Público 
em cada Município de Mato Grosso do Sul, todos estão 
representados. Chamo atenção para o seguinte fato: 
enquanto temos, na esfera federal, 360 Defensores, 
em Mato Grosso do Sul temos 160 Defensores atuando 
nas comarcas, e só temos 78 municípios. Portanto, é 
um orgulho para nós saber que os Defensores Públicos 
do meu Estado têm força e determinação.

Fiquei sabendo, através do Dr. André, que este 
ano deveremos realizar o Congresso Nacional dos 
Defensores Públicos em Campo Grande. Tenham cer-
teza de que vamos recebê-los, a todos, de braços 
abertos.

Quero dizer também que fiquei encantada com 
aquilo que vocês realizaram em todo o País no dia 19. 
Em Mato Grosso do Sul não foi diferente: a Defensoria 
Pública foi às praças públicas das maiores cidades do 
Estado atender a população. Isso foi noticiado em todos 
os jornais, emissoras de televisão e rádios, o que deu 
a nítida impressão de que vocês estavam ganhando 
a carta de alforria, dizendo à população, pelo menos 
no meu Estado: “Estamos aqui, prontos a atender a 
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população até em praça pública”. Foi imensa a quan-
tidade de pessoas que foram tratar de divórcio, de 
guarda de filhos, de pensões alimentícias, de ques-
tões a serem resolvidas na Vara de Família, todos os 
tipos de assuntos.

Queria saber, aliás, como é que o Defensor Públi-
co se sentiu diante de gama tão grande de interesses 
da sociedade. As pessoas não queriam saber, sabiam 
que a Justiça estava ali e, se era a Justiça, era hora de 
desabafar, pedir conselho, pedir auxílio para resolver 
qualquer problema que tivessem.

Quero cumprimentar aqui a Anadep, André, pela 
data comemorativa do lançamento da campanha “Ci-
dadania começa em casa. Defensores Públicos pelo 
direito à moradia”. Eu vi os livretos que estão sendo 
lançados para informar e orientar a população quanto 
ao direito à moradia, quanto ao direito que todos têm 
de ter um lar, um teto onde possam abrigar a sua famí-
lia, criar os seus filhos. A casa, o lar, é a garantia que 
a família tem da união, da unidade e, principalmente, 
da segurança. Fico feliz em saber que esse é um tema 
pelo qual a Anadep está lutando em todo o País. 

Quero finalizar deixando as minhas congratula-
ções ao André Luís Machado de Castro pelo trabalho 
que vem fazendo como Presidente Nacional dos Defen-
sores Públicos; ao Presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais (Anadef), Dr. Luciano 
Borges dos Santos; e também a todos os Defensores 
Públicos deste País, aqui representados. Congratulo-
me especialmente com os Defensores Públicos do 
meu Estado, Mato Grosso do Sul, representados pela 
Defensora Pública Geral de Mato Grosso do Sul, Drª 
Edna Regina Batista Nunes da Cunha – querida amiga 
que me recebeu no dia 19; fiz questão de fazer uma 
visita à Defensoria Pública do meu Estado –, e pelo 
Defensor Geral Adjunto, Dr. Elias Cesar Kesrouani. 

Deixo aqui a minha certeza de que a Defenso-
ria Pública tem de se tornar prioridade no País para 
efetivar nossa democracia. Como eu disse, uma de-
mocracia madura, séria, efetiva neste País, orgulho 
de todos os brasileiros, vai dever muito ao trabalho de 
todos os senhores e senhoras. Quero cumprimentá-los, 
cumprimentar todos da Mesa e dizer da minha alegria 
de poder estar aqui parabenizando, cumprimentando 
todos os Defensores Públicos do meu País. 

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

Convidamos a usar da palavra a próxima oradora ins-
crita, que, coincidentemente, também é professora, 
Senadora Ideli Salvatti. Ela representa Santa Catarina 
e é Líder do Partido dos Trabalhadores.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 

– Muito grata, Sr. Presidente. Na sequência, teremos 
outra professora: a Senadora Fátima Cleide também 
está inscrita.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está no meu coração, mas não está inscrita, não.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Ela 
me disse que está inscrita.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Confiou que estava no meu coração, mas não está 
formalmente inscrita, não.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Então, 
ela vai se inscrever, Sr. Presidente. 

Quero, inicialmente, cumprimentar o Exmº Se-
nador Mão Santa, que preside esta sessão; também 
o Senador Antonio Carlos Valadares, que é o primeiro 
signatário do requerimento que nos traz a esta ses-
são especial; o Deputado Federal Mauro Benevides; 
o Defensor Público Geral da União e Presidente do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, Exmº Sr. 
José Rômulo Plácido Sales; o Vice-Governador do 
Estado de Sergipe e Defensor Público Estadual, Exmº 
Sr. Belivaldo Chagas; a Defensora Pública Geral do 
Estado da Bahia e Presidente do Conselho Nacional 
de Defensores Públicos Gerais (Condege), Exmª Srª 
Tereza Cristina Almeida Ferreira; o Presidente da As-
sociação Nacional dos Defensores Públicos, nosso 
querido André Luís Machado de Castro, Presidente da 
Anadep, que, inclusive, segundo informação que tenho, 
estará em Chapecó dia 7 de junho em um evento que 
estamos organizando e do qual vamos participar lá 
em nosso Estado. Cumprimento também o Presiden-
te da Associação dos Defensores Públicos da União, 
Sr. Luciano Borges. Quero cumprimentar também, de 
forma muito afetiva, todos os demais membros dessa 
instituição tão importante que é a Defensoria Pública, 
que, no Brasil, organizou-se e tem no dia 19 de maio 
o seu dia nacional.

Tivemos a oportunidade de participar de todo 
o debate que se travou para o fortalecimento dessa 
instituição. Inclusive de, na Reforma do Judiciário, de-
batermos sobre o papel absolutamente imprescindível 
da Defensoria: se nós não democratizarmos o acesso 
à Justiça, nós não poderemos dizer que temos justiça 
em nosso País. Se a população, independentemente 
de sua condição social, de sua condição de renda, 
não puder acionar os seus direitos através das institui-
ções judiciais, ou seja, se ela não tiver quem, indepen-
dentemente de sua renda, possa fazer a sua defesa, 
possa representá-la, possa acionar quem de direito é 
necessário acionar para que se possa estabelecer o 
processo na Justiça, nós não poderemos dizer que há 
justiça no Brasil. 
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Da mesma forma, quando aqui também tivemos 
a oportunidade de trabalhar numa força-tarefa que 
permitiu a aprovação de várias matérias destinadas 
a aperfeiçoar o Código de Processo Civil e o Código 
de Processo Penal, também dizíamos, à época, que, 
se a Justiça tardar, ela já falhou, ela já deixou de ser 
justa o necessário e o suficiente.

Então, para nós, a Defensoria Pública é exatamen-
te essa abertura de oportunidade para que qualquer 
cidadão, qualquer cidadã brasileira, em qualquer canto 
deste País, possa ter uma representação, possa acio-
nar o processo judicial, e possa fazê-lo de forma clara, 
transparente e acessível em qualquer situação.

Assim, quando eu digo que só vamos ter essa 
justiça quando democratizarmos esse acesso, fica-
mos muito angustiados, porque temos alguns Esta-
dos, dentre eles o meu, onde ainda não há Defenso-
ria Pública. 

Senador Mão Santa, sei que V. Exª fez referên-
cias aqui no plenário. O Senador Antonio Carlos Vala-
dares até perguntou onde estavam os Senadores de 
Santa Catarina. Talvez tenha perguntado dos outros 
Estados também. E eu fiz questão absoluta de dizer 
que em Santa Catarina... Não sei da posição dos ou-
tros dois, mas a nossa posição é uma posição clara, 
inclusive a da bancada do Partido dos Trabalhadores 
na Assembléia Legislativa. Quero aqui fazer o registro 
de que, inclusive, o Deputado Pedro Uczai tem sido 
um batalhador, um defensor da Defensoria Pública no 
nosso Estado. Temos, sim, um compromisso: Santa 
Catarina não vai ficar fora, os catarinenses não vão 
ficar fora! (Palmas.) 

Para nós, isso é algo muito importante. 
Estamos agora na época das pré-candidaturas e 

não podemos... Podemos, acho, só pedir pré-votos. É 
isso que a gente pode fazer, não é? Mas o que a gente 
está fazendo também é pré-programa. Está tudo nos 
prés! Mas já temos uma definição clara de que será 
uma das prioridades. 

Santa Catarina tem uma situação que até vale a 
pena fazer um registro: não significa que não há as-
sistência judiciária gratuita. Temos um convênio com a 
Ordem dos Advogados do Brasil, existe a Defensoria 
Dativa, há repasses do Estado para custear esse sis-
tema. Mas não é justo, não é correto, não é adequado 
que, havendo uma instituição criada para funcionar 
em todos os Estados brasileiros, inclusive com um 
corpo profissional competente, como são os Defen-
sores Públicos em todos os Estados onde isso já está 
implementado, que um ou dois Estados tenham uma 
maneira de operar diferenciada. Até porque, nesse 
tipo de situação, a instituição acaba se fortalecendo 
quando é executada uma política pública em todo o 

território nacional, da mesma forma, com os mesmos 
direitos, com a mesma maneira de ser acessada e de 
ser fiscalizada, porque todos nós temos a obrigação da 
fiscalização para que tudo funcione corretamente.

Então, eu não poderia me furtar de estar aqui pa-
rabenizando os Defensores Públicos do Brasil, os que 
atuam, os que estão na linha de frente, os que estão 
fazendo da democratização do acesso à Justiça algo tão 
importante para que possamos dizer, finalmente, algum 
dia, que este País é justo o suficiente para que nenhum 
cidadão, nenhuma pessoa, em qualquer canto do nosso 
País, deixe de ter seus direitos respeitados. 

Queria parabenizar e espero... No ano que vem, 
não estarei mais aqui como Senadora, mas, se tiver-
mos uma sessão como esta – Senador Antonio Carlos 
Valadares, não sei se V.Exª estará, espero que este-
ja, porque é um excelente Senador –, provavelmente 
teremos outra sessão como esta, então já quero me 
comprometer de estar presente e espero poder come-
morar o fato de Santa Catarina não estar incluída fora 
desta, mas, sim, incluída nesta que é uma das grandes 
instituições: a Defensoria Pública no Brasil.

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

Senadora Fátima Cleide, V. Exª representa Rondônia 
e também a beleza da professora do Brasil.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa; Senador Anto-
nio Carlos Valadares; também quero cumprimentar 
todas as autoridades da Mesa e todos os Defensores 
presentes nesta sessão solene dedicada a celebrar o 
Dia Nacional do Defensor Público. 

Gostaria de iniciar meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, parabenizando os Defensores do Brasil pela 
campanha Cidadania Começa em Casa: Defensores 
Públicos pelo Direito à Moradia. Essa é uma iniciativa 
muito importante para a população brasileira, princi-
palmente para aqueles que ainda não têm a sua casa 
própria, que ainda não têm o sagrado direito da mo-
radia afirmado, ou concretizado.

Durante toda a semana de homenagens ao De-
fensor Público, houve uma série de palestras e muti-
rões de atendimento destinados à população em geral, 
no intuito de divulgar as atividades das Defensorias e 
incrementar as formas de interação entre os cidadãos 
e os órgãos públicos de defesa dos seus direitos. Isso 
só mostra à população a importância que tem esse 
tão imprescindível órgão.

Quero aqui, neste momento de celebração, deixar 
uma mensagem de amplo e irrestrito apoio às atividades 
desenvolvidas pelos Defensores Públicos, notadamen-
te em relação a iniciativas como essa da campanha. 
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Tenho certeza de que milhares de pessoas de todo o 
País puderam tirar suas dúvidas e conhecer melhor 
os mecanismos legais para obtenção deste que é um 
dos principais direitos, como já disse, consagrados em 
nossa Constituição: o direito à moradia.

Ao fazê-lo, Sr. Presidente, as Defensorias Pú-
blicas demonstraram, mais uma vez, a fundamental 
importância institucional de sua existência. Sem elas, 
teríamos uma sociedade desequilibrada, como já foi 
dito aqui, onde um grande contingente de brasileiros 
não teria acesso à Justiça ou à prestação jurisdicional 
quando tivesse algum dos seus direitos obstruídos ou 
negligenciados.

Dirijo-me aqui, especialmente, aos colegas da 
bancada de Santa Catarina e à Senadora Ideli Sal-
vatti, que aqui acabou de nos dizer da não criação, 
da não implementação da Defensoria Pública no belo 
Estado de Santa Catarina. Quero aqui associar-me ao 
movimento pela criação da Defensoria Pública naque-
le Estado, cuja população ainda carece de um órgão 
constituído voltado essencialmente para a prestação 
de orientação jurídica e representação judicial aos 
menos abastados.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, na trinchei-
ra deste Parlamento, comprometo-me a lutar por uma 
Defensoria Pública cada vez mais forte, valorizada 
e bem aparelhada. Sei que esta é uma bandeira por 
muitos aqui compartilhada, e por isso tenho convicção 
de que todos os senhores e senhoras, Senadores e 
Senadoras, cerrarão fileiras nessa batalha. 

Ao valorizar a instituição da Defensoria Pública, 
principalmente na figura dos honrados e destemidos De-
fensores Públicos, estaremos fortalecendo, sobretudo, 
a democracia representativa de nosso País. São esses 
profissionais que, em sua labuta diária e cotidiana, fa-
zem valer as leis que aqui construímos. Sem eles, de 
que adiantaria a nossa produção legislativa, e o gran-
de arcabouço jurídico de direitos e garantias por ela 
conferido, se a maior parte da população não pudesse 
conhecê-los, reclamá-los e arguí-los em juízo?

Portanto, Sr. Presidente, reitero aqui o meu apoio 
incondicional e a minha profunda admiração pelo tra-
balho desenvolvido pelas Srªs e pelos Srs. Defensores 
Públicos de nosso País.

Graças a todos vocês, milhões de brasileiros e 
brasileiras conquistam, no dia a dia, a sua cidadania e 
percebem que podem contar com o apoio e segurança 
dos órgãos de proteção aos seus direitos.

Como verdadeiros pontas-de-lança da democra-
cia, desejo profundamente que saibamos preservar e 
cuidar para que as Defensorias Públicas da União, dos 
Estados e do Distrito Federal – e aí digo todos os Es-
tados, incluindo Santa Catarina – tenham vida longa e 

possam continuar prestando os serviços inestimáveis 
previstos em sua razão funcional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada e meus parabéns não apenas 

pelo Dia do Defensor Público, mas pelo trabalho que 
cada um e cada uma desenvolve no seu dia a dia! 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Atendendo a um apelo do Senador que fez o requeri-
mento para celebrarmos o Dia Nacional da Defensoria 
Pública, concedemos a tribuna do Senado da Repúbli-
ca ao Dr. Luciano Borges, Presidente da Associação 
dos Defensores Públicos da União, representando a 
classe.

O SR. LUCIANO BORGES – Boa tarde a to-
dos!

Senador Mão Santa, agradecemos a V. Exª a 
oportunidade.

Cumprimento o Exmº Sr. Senador Antonio Carlos 
Valadares, que sempre colaborou com a Defensoria 
Pública no País. Agradecemos também as palavras 
ao Deputado Mauro Benevides, que foi um brilhante 
defensor do nosso projeto.

Saúdo o Sr. Vice-Governador de Sergipe, Dr. Rô-
mulo Plácido, Defensor Público-Geral Federal; a Drª 
Tereza Almeida, Presidente do Conselho Nacional de 
Defensores Públicos Gerais (Condege); o meu amigo 
André Castro, Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos (Anadep).

Queremos registrar também a presença do Dr. 
Favreto, Secretário de Reforma do Judiciário, que sem-
pre trabalhou muito pelo fortalecimento da Defensoria; 
do Sr. Elber Batalha Filho, Vereador em Aracaju; dos 
meus colegas Defensores Públicos da União e Defen-
sores Públicos do Estado.

Democracia no País se faz não apenas com al-
ternância dos mandatos eletivos do Poder Legislativo 
e do Poder Executivo, mas se faz, sobretudo, quando 
existem mecanismos que permitem que toda a popula-
ção, os grupos vulneráveis, as pessoas desafortunadas 
possam se socorrer do Poder Judiciário.

A Constituição Federal, preocupada com uma 
política nacional de acesso a direitos, estabeleceu a 
Defensoria Pública como um instrumento de cidadania, 
como um instrumento que permite que qualquer pessoa 
possa se socorrer do Poder Judiciário. A Defensoria 
Pública é esse instrumento. Contudo, passados mais 
de vinte anos da promulgação da Constituição Fede-
ral, percebemos que Defensoria Pública ainda não é 
prioridade no País. A exemplo do que ocorre no meu 
Estado, o Paraná, onde não existe sequer a Defensoria 
Pública Estadual, a mesma realidade ocorre em Santa 
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Catarina e em Goiás, onde não há Defensoria Pública 
devidamente estruturada.

No âmbito federal, a questão não é muito diferen-
te. Somos apenas 350 Defensores Públicos Federais 
em todo o território nacional. Somos 350 Defensores 
Públicos para atender localidades onde há mais de 
1,5 mil juízes federais. Digo isso, sem contar a lei de 
agosto de 2009, que criou mais 230 Varas.

A Justiça Federal precisa se interiorizar e se for-
talecer? Sim. Mas a pergunta que faço é esta: de que 
adianta levarmos à população a Justiça Federal, se não 
criarmos também um instrumento para que a popula-
ção carente tenha acesso à cidadania plena?

Como Defensores Públicos Federais, também te-
mos a atribuição de atuar na Justiça do Trabalho, onde 
há mais de três mil juízes trabalhistas. São 350 defen-
sores públicos federais para atender localidades onde 
há 1,5 mil juízes federais, três mil juízes trabalhistas, 
Tribunais Regionais Federais, Tribunais Superiores, 
Justiça Militar da União. Enfim, será que há cidadania 
e democracia plenas quando o pobre não tem como 
bater às portas do Poder Judiciário? Isso reflete uma 
política que precisa ser mudada. É preciso estabele-
cermos a Defensoria Pública como prioridade.

Este é o momento, principalmente porque esta-
mos em período eleitoral, de os candidatos a Presi-
dente da República fazerem uma reflexão no sentido 
de se comprometerem efetivamente com a Defensoria 
Pública no País, com a Defensoria Pública da União, 
que não é prioridade. Somos 350 defensores públicos. 
O Senado teve oportunidade de aprovar a autonomia 
para Defensoria Pública da União, e essa PEC está 
tramitando na Câmara dos Deputados. Esperamos que 
a Câmara dos Deputados reverta a situação e conceda 
à Defensoria Pública da União autonomia administra-
tiva e funcional nos mesmos moldes hoje existentes 
para a Defensoria Pública dos Estados e para a De-
fensoria Pública do Distrito Federal, que, salvo melhor 
juízo, conquistou esse benefício em prol da população 
no mês passado.

Agradecemos a todos a presença. Queremos dizer 
que este é um dia de festa, mas também é o momento 
de pensarmos que país queremos para o futuro.

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

Convidamos para usar da tribuna o Dr. André Luís 
Machado de Castro, Presidente da Associação dos 
Defensores Públicos dos Estados. 

O SR. ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO – 
Exmº Sr. Presidente desta solenidade, Senador Mão 
Santa; Exmº Sr. Senador Antonio Carlos Valadares, 
autor do requerimento desta solenidade; Exmªs Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores da República; Exmª Srª 

Presidente do Conselho Nacional de Defensores Pú-
blicos Gerais (Cadege) e Defensora Pública-Geral 
da Bahia, Tereza Cristina Almeida; Exmº Sr. Vice-
Governador do Estado de Sergipe, nosso colega Be-
livaldo Chagas; Exmº Sr. Defensor Público-Geral da 
União; Exmº Sr. Presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais (Anadep); meus 
caros colegas, Defensores e Defensoras Públicas, e 
demais autoridades presentes, antes de tudo, quero 
cumprimentar, pela presença aqui, Presidentes de As-
sociações e Defensores Públicos-Gerais de diversos 
Estados da Federação, uma bancada grande do Es-
tado de Sergipe – que, certamente, está prestigiando 
nosso querido Senador Antonio Carlos Valadares –, 
Presidentes de Associações e Defensores Públicos-
Gerais do Estado de São Paulo, de Tocantins, do Rio 
Grande do Sul, do Ceará, de Minas Gerais, do meu 
Estado, Rio de Janeiro, do Distrito Federal e de mui-
tos outros Estados que aqui se fazem presentes e que 
vejo neste momento.

É uma grande satisfação e uma enorme honra 
para os Defensores Públicos receber esta homenagem 
do Senado Federal, em mais uma iniciativa do nosso 
querido Senador Antonio Carlos Valadares.

Sem sombra de dúvida, o dia 19 de maio, data 
comemorativa instituída por lei pelo Congresso Nacio-
nal para marcar o Dia Nacional da Defensoria Pública, 
é uma data de grande importância não só para os De-
fensores Públicos, mas também para toda a sociedade 
brasileira, principalmente para aquela grande parcela 
da sociedade brasileira que é destinatária dos serviços 
da Defensoria Pública.

Para marcar essa data, Srªs e Srs. Senadores, 
os Defensores Públicos de todo o País se organiza-
ram para fazer uma grande mobilização, a qual já foi 
referenciada aqui em discursos anteriores, que foi a 
Campanha Nacional pelo Direito à Moradia com o título 
Cidadania Começa em Casa. Essa Campanha só foi 
possível graças aos esforços da Associação Nacional 
de Defensores Públicos, coordenados com os esforços 
do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Ge-
rais, da nossa querida colega Tereza Cristina, e com a 
participação decisiva das Associações e Defensorias 
Públicas-Gerais de todos os Estados da Federação e 
do Distrito Federal.

Nesse dia, com mais de cem mil atendimentos, 
pudemos divulgar e informar à população sobre os 
múltiplos aspectos do direito à moradia, inclusive dis-
tribuindo uma cartilha, elaborada em parceria com o 
Ministério das Cidades – foram feitos cinquenta mil 
exemplares de uma cartilha que também foi referen-
ciada –, que aborda múltiplos aspectos, seja a questão 
da regularização fundiária, seja a questão dos direitos 
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possessórios, do usucapião e do direito daquelas pes-
soas que alugam, financiam ou compram um imóvel. 
São muitos os aspectos relacionados a esse impor-
tante direito, que é o direito à moradia.

A ideia, portanto, Srªs e Srs. Senadores, foi a de 
comemorar o Dia da Defensoria Pública com os desti-
natários dos serviços da instituição à qual pertencemos, 
foi a de comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pú-
blica trabalhando em favor daqueles que merecem um 
serviço de qualidade, que merecem assistência jurídica 
integral e gratuita, que é o que a nossa Constituição 
Federal determina que seja prestado à população que 
não tem condições de pagar advogado.

Srªs e Srs. Senadores, é com muita satisfação que 
voltamos ao Senado Federal, onde, há pouco tempo, 
acompanhamos importantes projetos de lei que mol-
daram a face da Defensoria Pública tal como a conhe-
cemos hoje. Eu poderia fazer referência, por exemplo, 
a um projeto aprovado no final do ano de 2006 que 
permitiu à Defensoria Pública defender coletivamente 
seus assistidos. Eu poderia fazer referência também a 
um projeto, aprovado na mesma época, que determi-
nou que a autoridade policial, toda vez que ocorresse 
uma prisão em flagrante, comunicasse imediatamente 
ao Defensor Público essa prisão. Desse modo, pesso-
as não ficam mais na prisão presas em flagrante por 
dias, por semanas, às vezes por meses, sem que a 
Justiça tome conhecimento disso ou que uma defesa 
adequada seja feita em seu favor. Estivemos aqui tam-
bém na aprovação da lei que reformulou por completo 
a Defensoria Pública, a organização da Defensoria Pú-
blica no País. Houve a reformulação da Lei Orgânica 
Nacional da Defensoria Pública, a Lei Complementar 
nº 132, de 2009.

É uma enorme felicidade que, nesta solenidade, 
esteja o Deputado Mauro Benevides, que foi Relator 
da proposição na Câmara dos Deputados – na épo-
ca, era o PLP nº 28, de 2007 –, e o nosso grande e 
querido Senador Antonio Carlos Valadares, que foi o 
Relator da proposição no Senado Federal, na época 
o PLC nº 137, de 2009.

Sr. Senador Antonio Carlos Valadares, não po-
deríamos deixar, em nome de todos os Defensores 
Públicos, mais uma vez, de lhe agradecer o seu em-
penho. O Projeto de Lei Complementar chegou ao Se-
nado Federal por volta de junho, no início de julho de 
2009, e, em meados de setembro de 2009 – portanto, 
menos de quatro meses depois –, já estava aprovado, 
por unanimidade, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado e, por quase unanimidade, no plená-
rio desta Casa, uma vez que lei complementar exige 
quórum qualificado.

Assim, portanto, terminando, aproveitando esta 
oportunidade honrosa que temos de falar no plenário 
do Senado Federal, quero apenas dizer que a Defen-
soria Pública tem avançado muito. Dados do diagnós-
tico da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pela 
Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da 
Justiça – inclusive, estava aqui presente o Secretário de 
Reforma do Judiciário, Dr. Rogério Favreto –, indicam 
que, de 2003 para 2009, o número de atendimentos 
da Defensoria Pública aumentou em 113%, portanto, 
mais do que dobrou. Ampliamos também o número 
de Comarcas atendidas pela Defensoria Pública, e o 
número de Defensores Públicos, em todo o País, au-
mentou em quase 50%.

Portanto, a Defensoria Pública no Brasil avança 
a passos firmes para ampliar o atendimento jurídico à 
população que precisa, mas ainda há passos que fal-
tam ser dados. Como bem destacou o Senador Anto-
nio Carlos Valadares e também outros Senadores que 
passaram pela tribuna, a Defensoria Pública só atende 
ainda a 42,7% das cidades brasileiras – na verdade, são 
Comarcas, mas, simplificando, digo que são cidades 
brasileiras. Assim, precisamos avançar para alcançar 
a totalidade das cidades do nosso País.

O orçamento da Defensoria Pública também é 
bastante inferior ao das demais instituições do sis-
tema de Justiça. Se a Justiça é simbolizada por uma 
balança e se o equilíbrio da balança significa a igual-
dade, dentro do próprio sistema de Justiça há um de-
sequilíbrio nessa balança. Vejam, por exemplo, que 
o bolo orçamentário destinado ao sistema de Justiça 
se reparte da seguinte forma: de cada R$100,00 que 
os Estados investem no sistema de Justiça, R$69,00 
são destinados para o Poder Judiciário, R$26,00 vão 
para o Ministério Público, e apenas R$5,00, Srªs e Srs. 
Senadores, vão para a Defensoria Pública. Portanto, 
ainda falta darmos passos para a implementação da 
Defensoria Pública com estruturação adequada para 
atender ao conjunto de toda a população que neces-
sita desse importante serviço.

Para concluir, Sr. Presidente Mão Santa, gostaria 
de quebrar, rapidamente, o protocolo. É que, aqui, te-
nho uma placa que me foi dada pela Associação dos 
Defensores Públicos do Estado de Sergipe. Gostaria 
de convidar todos os colegas... Está aqui o Presiden-
te da Associação, nosso caro amigo Jesus Lacerda; o 
Vice-Presidente, Edgar; e meu estimado amigo Elber 
Filho. Cumprimento também seu pai. É uma pena que 
ele, que esteve conosco em muitas lutas, não esteja 
presente aqui. Eu e todos os colegas de Sergipe gos-
taríamos de fazer a entrega desta placa ao Senador 
Antonio Carlos Valadares, em reconhecimento a todo 
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o seu empenho e à defesa que faz da Defensoria Pú-
blica no Senado Federal e em todo o Brasil.

Antes, porém, trato apenas de um ponto importan-
te do qual deixei de falar: a falta da Defensoria Pública 
em três Estados. Gostaria muitíssimo de fazer minhas 
as palavras dos Senadores que falaram há pouco so-
bre a importância da criação da Defensoria Pública em 
Santa Catarina. São três os Estados, como já foi desta-
cado, que não têm Defensoria Pública: Santa Catarina, 
Goiás e Paraná. Mas esses Estados não são iguais e 
não estão na mesma situação. Por quê?

No ano passado, na semana do Dia Nacional 
do Defensor Público, estivemos no Estado de Goiás, 
participando de uma solenidade com o Governador 
do Estado de Goiás, com o então Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes, e com o 
Senador Demóstenes Torres, Senador pelo Estado de 
Goiás, onde foi anunciado e assinado um decreto, um 
ato normativo, que criava a comissão que elaboraria o 
edital do primeiro concurso para Defensor Público do 
Estado de Goiás. Foi assinado um prazo de 60 dias 
para a instauração dessa comissão. Isso ocorreu há 
um ano. Passaram-se os sessenta dias, e ainda não 
foi publicado o edital, mas temos a enorme confiança 
de que esse edital será publicado o mais rapidamente 
possível. Essa é a situação do Estado de Goiás.

Diz-se que há uma Defensoria Pública no Esta-
do do Paraná. Há um serviço prestado por valorosos 
profissionais, mas não reconhecemos ser essa uma 
Defensoria Pública por que ela não está organizada, 
Senador Mão Santa, na forma da Lei nº 80, de 1994. 
Mas, com enorme felicidade, o novo Governador, o 
Vice-Governador que assumiu o Governo do Estado 
do Paraná, Dr. Orlando Pessuti, anunciou, na semana 
passada, num grande evento, o 9º Simpósio Nacional 
de Direito do Consumidor, o compromisso público de 
criar a Defensoria Pública do Estado do Paraná ainda 
este ano.

Falta, portanto, esse anúncio por parte do Estado 
de Santa Catarina. Sabendo do apoio dos Senadores 
catarinenses, acreditamos que, este ano ainda, será 
implantada a Defensoria Pública no Estado de Santa 
Catarina.

Com isso, portanto, Sr. Presidente, se me per-
mitir V. Exª, vou chamar os colegas para fazer a en-
trega da placa ao Senador Antonio Carlos Valadares. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
uma honra!

Na Presidência do Senado, eu confesso que inveja 
existe. Mas eu tenho inveja é do Erasmo Carlos, que 
fez aquela música, “amigo de fé, meu irmão camarada”. 
Eu queria fazê-la para o Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, convidamos, para usar a tribuna, o Dr. José Rô-
mulo Plácido Sales, Defensor Público-Geral Federal. 
Mas o maior título dele é ser cidadão do Piauí. 

Eu aproveitaria a oportunidade para homenagear 
a Defensoria Pública do Piauí na pessoa do Defensor 
Público-Geral Dr. Nelson Nery Costa; da Subdefensora 
Pública-Geral Norma Brandão de Machado Dantas; e 
da Corregedora-Geral do Piauí, Myrtes Maria de Frei-
tas e Silva.

O SR. JOSÉ RÔMULO PLÁCIDO SALES – Se-
nador Mão Santa, Presidente desta sessão, piauiense 
como eu, apaixonado pelo Piauí também; Srªs e Srs. 
Senadores, em especial Senador Valadares, grande 
defensor da Defensoria Pública, que merece todas as 
homenagens pelo esforço, pelo trabalho hercúleo que 
tem desempenhado neste Parlamento em prol da causa 
dos mais necessitados deste País; colegas defenso-
res-gerais; colegas defensores; senhoras e senhores, 
na última quarta-feira, dia 19 de maio, foi comemora-
do – e perduram ainda essas comemorações – o Dia 
Nacional da Defensoria Pública, instituição dedicada 
com exclusividade à prestação de assistência jurídica 
aos necessitados deste País, àqueles que não têm 
condições de contratar os serviços profissionais de 
advogado para fazer valer os seus direitos. 

Estima-se que 138 milhões de brasileiros não po-
dem pagar os serviços de um advogado particular, o 
que torna os defensores públicos sobrecarregados de 
trabalho, tendo em vista o pequeno número desses pro-
fissionais. Mas, apesar dessa elevadíssima sobrecarga 
de trabalho, a sociedade pode confiar que o defensor 
público é um profissional do mais alto gabarito, é um 
técnico apaixonado pela profissão que abraçou. 

A Defensoria Pública da União conta, atualmente, 
com apenas 335 abnegados defensores, concentran-
do as suas atividades sobretudo nas capitais dos Es-
tados membros da Federação. Contudo, a sociedade 
exige a presença da instituição também nas demais 
cidades em que se encontram instalados órgãos da 
Justiça Federal. 

De que adianta um juiz se não há quem provo-
que a atuação da justiça em favor dos mais humildes? 
De que vale a cidadania plena? De que vale para a 
cidadania plena a simples expansão de Varas federais, 
apenas em favor da Fazenda Pública e daqueles que 
podem custear o serviço de bons advogados, se não 
há também a presença de um defensor para atender 
a população carente?

Ainda assim, apesar desse contexto, seríamos 
injustos se não reconhecêssemos que houve avanços 
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e que, portanto, há motivos para comemoração, pois, 
nos últimos cinco anos, a Defensoria Pública brasileira 
experimentou diversos melhoramentos. Contudo, igual-
mente, não há como negar que muito há por ser feito, 
haja vista que ainda é muito grande o número de co-
marcas que não contam com a Defensoria Pública.

Concluindo, Sr. Presidente, posso afirmar com 
segurança que somente teremos um verdadeiro Es-
tado democrático de direito quando, efetivamente, for 
proporcionado acesso à Justiça a todos, sem distinção 
de classe social, isto é, quando o parâmetro para se 
chegar ao Poder Judiciário e se conseguir obter uma 
prestação jurisdicional favorável não for medido ape-
nas pelos valores mantidos na conta bancária do ci-
dadão. Esse objetivo somente será alcançado quando 
se tiver uma Defensoria tão bem aparelhada quanto 
o Ministério Público e o Poder Judiciário. A cidadania 
exige uma Defensoria forte e é isso o que se busca 
construir ao longo dos anos. 

Srs. Senadores, conclamo a todos que apoiem 
essas iniciativas em prol da Defensoria Pública deste 
País, porque os mais humildes, embora contando já 
com a assistência desse importante órgão, ainda pre-
cisam de um serviço de extrema qualidade. Os pobres 
deste País precisam de um serviço de assistência ju-
rídica eficiente. 

Muito obrigado, Senador Mão Santa, pela oportu-
nidade. Muito obrigado aos Srs. Senadores, parabéns 
a todos os defensores públicos deste País e, princi-
palmente, parabéns ao cidadão carente, que precisa 
desse órgão e que terá, sempre, na Defensoria Pública 
um braço forte em defesa de seus direitos.

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

O respeito é tão grande, da classe pelos Senadores 
e Senadoras da República, que aumentou o número 
de inscritos. 

Falará agora, em nome de Mato Grosso, do Par-
tido dos Trabalhadores e das professoras do nosso 
Brasil, Serys Slhessarenko, que também é da Mesa 
Diretora do Senado.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Presidente.

Saúdo todos os Srs. Defensores e demais autori-
dades aqui presentes no plenário. Uma saudação mui-
to especial às mulheres Defensoras Públicas – muito 
especial. (Palmas.) 

Sem discriminação, é claro. Sem discriminação 
nenhuma, mas acontece que nós, mulheres, sempre 
somos minoria, então, a gente tem de dar uma valo-
rizada.

Bom, Sr. Presidente, Sr. Senador Mão Santa, que 
preside a Mesa do nosso Senado neste momento; nos-
so querido Senador Antonio Carlos Valadares, reque-
rente desta sessão; o Deputado Mauro Benevides não 
está mais à mesa; Defensor Público-Geral da União e 
Presidente do Conselho Superior da Defensoria Públi-
ca, Exmº Sr. José Rômulo Plácido Sales, eu vou ler a 
nominata. Eu peço desculpas, inclusive, por ter chega-
do só agora, mas eu tive de ir a Belo Horizonte, hoje, 
para fazer a abertura do Fórum Verde das Américas, e 
acabei de chegar – mas cheguei em tempo, porque eu 
não queria perder este evento de jeito nenhum.

Vice-Governador do Estado de Sergipe e Defen-
sor Público Estadual, Sr. Belivaldo Chagas; Defenso-
ra Pública – somos poucas mulheres até nas Mesas 
constituídas – do Estado da Bahia e Presidente do 
Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, 
Exmª Srª Tereza Cristina Almeida Ferreira; Presidente 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Ana-
dep), Sr. André Luís Machado de Castro; Presidente 
da Associação dos Defensores Públicos da União, Sr. 
Luciano Borges; Srªs e Srs. Senadores; senhoras e 
senhores aqui presentes, no dia 19 de maio, foi cele-
brado o Dia Nacional da Defensoria Pública e, hoje, o 
Senado Federal faz esta sessão solene para comemorar 
essa conquista, ressaltar seus relevantes serviços e 
refletir sobre nossa responsabilidade de torná-lo, sim, 
um serviço efetivo, cada vez mais.

Felicito o Senador Antonio Carlos Valadares, do 
PSB de Sergipe, o requerente da realização deste 
evento. Parabéns, Senador!

Nosso País, Sr. Presidente, é vanguarda mundial 
na criação da Defensoria. É o único a dar tratamento 
constitucional ao direito de acesso dos insuficientes 
de recursos à Justiça. De acordo com o art. 5º, inciso 
74 da nossa Constituição, todo indivíduo, brasileiro 
ou estrangeiro, tem o direito fundamental de acesso à 
Justiça, ainda que esteja sem condições financeiras 
para pagar advogado particular. Nesse caso, o Estado 
tem o dever de garantir assistência jurídica ampla e 
gratuita, por meio da Defensoria Pública. 

Vejam, senhoras e senhores, a importância que 
tem o serviço das Defensorias para os cidadãos que 
delas necessitam. 

Nesse sentido, digo que, infelizmente, ainda não 
conseguimos sua estruturação em cada cantinho deste 
País, apesar de já termos alcançado, claro, grandes 
conquistas. É preciso, sim, concursos públicos para as 
Defensorias e que se abram novas vagas, com boas 
remunerações. 

Entendo, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, defensoras e defensores aqui presentes, 
que a defesa dos direitos de cada um e de cada uma, 
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de forma digna e na hora certa, é que representará, efe-
tivamente, o grau de evolução da nossa democracia. 

De nada serve o acúmulo de riqueza se não 
conseguirmos prestar ao cidadão que precisa assis-
tência e consultoria jurídica, se não conseguirmos 
garantir acesso efetivo à Justiça aos brasileiros que 
recebem até dois salários mínimos, como preconiza 
nossa Constituição.

A Defensoria, como já disse, é uma conquista, 
pois, com seus serviços, garante a democratização do 
acesso ao Poder Judiciário, além de cidadania e inclu-
são social e jurídica aos mais carentes, permitindo que 
conheçam os seus direitos mais básicos.

No Estado de Mato Grosso – sou Senadora por 
Mato Grosso –, a Defensoria Pública foi instalada a 
partir do Decreto nº 2.262, de 13 de maio de 1998, as-
sinado pelo então Governador Dante Martins de Olivei-
ra, porém somente começou a funcionar, efetivamente, 
em fevereiro de 1999, com 24 defensores. 

Essa instalação foi fruto de uma atuação mui-
to dura da nossa parte, uma atuação para garantir o 
respeito ao direito dos mais pobres de ter acesso à 
Justiça. Movimentamos o Judiciário, o Legislativo e 
o Executivo para garantir a apresentação do decreto, 
depois, a instalação e a realização de concurso público 
e, por último, a nomeação dos defensores. Tivemos, 
literalmente, de “pegar o boi pelo chifre”, como a gente 
diz na minha terra, batalhando em cada fase para o 
funcionamento da Defensoria em Mato Grosso. 

Sinto muito orgulho por ver que todo esse trabalho 
não foi em vão e que os mais pobres estão começan-
do a ter justiça, sim. Digo isso porque, como relatarei 
a seguir, ainda há muito o que se fazer e estruturar lá 
no meu Mato Grosso, que conheço.

Li na cartilha da Defensoria Pública da União 
que ela possui 461 cargos de Defensores Públicos 
Federais, distribuídos por todo País, sendo 335 em 
exercício e os 126 restantes tomarão posse nos pró-
ximos meses. 

É assim? (Pausa.) Então, tá.
Hoje, atuam em Mato Grosso mais de 117 de-

fensores públicos, atendendo a 67 comarcas. É pouco 
para um Estado com dimensões tão grandes e com 
tamanha carência por justiça. 

Cumprimento todos os Defensores e Defenso-
ras do meu Estado de Mato Grosso, saudando o Sr. 
Defensor Público Geral de Mato Grosso, que foi elei-
to para o biênio 2009/2010, Dr. Djalma Sabo Mendes 
Júnior, que tem como sub-Defensor Geral o Dr. Sílvio 
Jéferson de Santana. 

Os dados por si só apontam que o Estado brasi-
leiro ainda não conseguiu estruturar suficientemente 
bem a carreira do Defensor, justificando a luta perma-

nente para que a Defensoria Pública da União pos-
sua carreira de apoio, com escalões que não sejam 
penduricalhos ou favores, pois sabemos que hoje ela 
recebe auxílio apenas dos estagiários, terceirizados e 
servidores requisitados. É isso? (Pausa.)

É que, às vezes, eu fico em dúvida, porque é ser-
viço tão importante! Quando a minha assessoria me 
disse isso, eu fiquei em dúvida. Mas, se os senhores 
estão dizendo, com certeza, é isso mesmo.

Existe, sim, senhoras e senhores, Sr. Presidente, 
um desequilíbrio flagrante que precisa ser visto e revisto. 
Existem no Brasil mais de 5.500 juízes da União; 3.500 
Juízes do Trabalho; 2.000 Juízes Federais. Existem no 
Brasil cerca de 2.000 membros do Ministério Público 
da União; existem, no Brasil, mais de 8.000 advogados 
para defender a União, entre Advogados da União e 
Procuradores Federais e da Fazenda Nacional; o Or-
çamento total da Defensoria Pública da União, que é 
o Estado Defensor, para o ano de 2009, foi de aproxi-
madamente 158 milhões. Só? (Pausa.)

O Orçamento total do Ministério Público da União, 
que é o Estado Acusador, para o ano de 2009, foi de 
mais de 3 bilhões. O Poder Judiciário da União está 
em um processo de interiorização da Justiça Federal, 
mas a assistência jurídica aos mais humildes não tem 
ocorrido na mesma proporção.

Investir na estruturação da Defensoria Pública é 
também economizar recursos públicos, tendo em vis-
ta que seus serviços não se limitam a ajuizar ações 
judiciais, mas principalmente em tentar resolver con-
flitos fora do Poder Judiciário, reduzindo o número de 
demandas nos tribunais e possibilitando a pacificação 
de interesses antagônicos.

Penso, senhores e senhoras, que deveremos, 
diante dessas distorções, buscar soluções efetivas. A 
Constituição Federal concedeu autonomia funcional, 
administrativa e orçamentária para a Defensoria Públi-
ca dos Estados. Porém, a Defensoria Pública da União 
não recebeu o mesmo tratamento. Precisamos, a partir 
dos dados, nos debruçarmos sobre esta matéria para 
encontrar solução orçamentária e principalmente so-
lução pela estruturação da carreira do Defensor e da 
Defensora Pública.

Srs. Defensores, Srªs. Defensoras, o trabalho 
dos senhores e das senhoras é da maior grandeza; é 
aquele que realmente defende o despossuído neste 
país. Aquele que, muitas vezes, a gente diz: é impres-
cindível a cesta básica, o salário família, etc. Tudo bem. 
É imprescindível, sim, com certeza, e muito.

E eu defendo que, enquanto não tivermos condi-
ções de todos terem trabalho com a dignidade de que 
precisam e que merecem, precisa-se dessas políticas 
compensatórias. 
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Agora, Defensoria Pública não é política compen-
satória. É necessidade daquilo que é mais essencial 
na vida do ser humano, que é a justiça, que é a justiça 
ao alcance de homens e mulheres neste País, que, in-
felizmente, na maioria das vezes, veem-se totalmente 
tolhidos, discriminados, massacrados, porque não têm 
direito à justiça. E os senhores e as senhoras são os 
que fazem esse direito acontecer! 

Parabéns a cada um e a cada uma! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Há oradores inscritos.
Está inscrito o Senador Osmar Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Nery, que 

representa o Estado do Pará e o PSOL, Partido liderado 
pela extraordinária mulher Heloísa Helena.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mão Santa, Senador Antonio Carlos 
Valadares, que representa o Estado de Sergipe e autor 
do requerimento para esta sessão especial para cele-
brar o Dia Nacional da Defensoria Pública.

Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronuncia-
mento e saudar os demais membros da Mesa, dizer 
a todos os presentes, inclusive ao Presidente Sarney, 
que se encontra na Casa, que, neste momento, temos 
a honra de receber aqui, no plenário do Senado Fe-
deral, uma delegação do Parlamento Europeu, com-
posta de uma comissão que trata das relações com 
os países do Mercosul, composto pelo Deputado Luis 
Yañez-Barnuevo, Presidente da delegação, a Deputa-
da Edite Estrela, Deputada Ilda Figueiredo, Deputada 
Nathalíe Griesbeck e Deputada Ililana Ivanova, dizen-
do, Sr. Presidente, que há pouco, a comissão de par-
lamentares do parlamento europeu foi recebida pela 
representação brasileira no Mercosul e quando se di-
rigiu à Câmara dos Deputados para se encontrar com 
o Deputado Michel Temer. Enquanto aguarda aquela 
reunião, se dirige aqui ao Plenário do Senado Federal, 
via Presidente Sarney, o Presidente da Casa, que está 
na última bancada. Eu poderia, então, também cum-
primentar, em nome de todos nós, do Senado Federal, 
essa importante delegação de parlamentares, que veio 
com o intuito de estreitar relações com os países do 
Mercosul num momento crucial em que nós tentamos 
estabelecer relações comerciais mais transparentes e 
mais produtivas para ambas as partes, entre os dois 
blocos econômicos.

Ao fazer esse registro, Sr. Presidente, também 
peço licença para assim o proceder, tendo em vista 
que, no momento, realiza-se aqui no Senado Federal 
esta sessão especial destinada a comemorar o Dia 
Nacional da Defensoria Pública.

Mas, diante de visita tão importante, senhoras e 
senhores; ilustres convidados; Sr. Defensor Público-
Geral da União, Exmo Sr. José Rômulo Plácido Sales; 
Exmo Vice-Governador do Estado de Sergipe e Defen-
sor Público Estadual, Sr. Belivaldo Chagas; Defensora 
Pública-Geral da Bahia e Presidente do Conselho Na-
cional dos Defensores Públicos Gerais, Exma Srª Tereza 
Cristina Almeida Ferreira; Presidente da Associação 
Nacional dos Defensores Públicos, Anadep, Sr. André 
Luís Machado de Castro; e o Presidente da Associa-
ção Nacional dos Defensores Públicos da União, Sr. 
Luciano Borges...

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, defensores 
e defensoras públicos dos diversos Estados brasilei-
ros que comparecem ao Plenário do Senado Fede-
ral para esta justa homenagem, a qual me somo em 
nome do Partido Socialismo e Liberdade, defensores 
que aqui comparecem e que representam as diversas 
entidades de classe e as associações representativas 
da categoria em todos os Estados brasileiros, a De-
fensoria Pública cumpre um papel fundamental para 
a manutenção do Estado democrático de direito e a 
busca da justiça em nosso País ao garantir a defesa 
daqueles que não podem arcar com as despesas de 
um advogado particular.

Seus membros, defensores e defensoras públicos, 
assistem ainda os acusados em processos criminais 
que, mesmo tendo condições financeiras, não consti-
tuem advogado para defendê-los.

Ademais, a Defensoria Pública pode ingressar 
com ações civis públicas para proteger interesses 
difusos e coletivos em prol de um interesse predomi-
nantemente de pessoas hipossuficientes. A Defensoria 
Pública integra o Poder Executivo, muito embora guarde 
autonomia funcional e administrativa, e representa o 
compromisso do Governo, em qualquer das esferas, 
estadual ou federal, de permitir que todos, inclusive os 
mais pobres, tenham acesso à Justiça.

Além disso, cabe registrar o papel da Defensoria 
Pública na prestação de consultoria jurídica, ou seja, 
fornecendo informações sobre os direitos e deveres 
das pessoas que recebem sua assistência. É com base 
na resposta à consulta que o assistido pela Defensoria 
Pública pode decidir melhor como agir em relação ao 
problema apresentado ao defensor público.

A Defensoria Pública, com sua missão consti-
tucional de garantir os princípios constitucionais de 
acesso à Justiça e igualdade entre as partes e o direito 
à efetivação de direitos e liberdades fundamentais, o 
direito, na verdade, de ter direitos, desponta no cenário 
nacional e internacional como uma das mais relevan-
tes instituições públicas, essencialmente comprometi-
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da com a democracia, a igualdade e a construção de 
uma sociedade mais justa e solidária.

Neste aspecto, inclusive, quero registrar e agra-
decer, em nome da Frente Parlamentar pela Erradi-
cação do Trabalho Escravo no Brasil, a manifestação 
que recebi da Anadep, Associação Nacional dos De-
fensores Públicos, hipotecando total e irrestrita soli-
dariedade...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – 
Senador José Nery, desculpe-me importuná-lo, mas é 
porque adentra o plenário o nosso Presidente José Sar-
ney, significando a grandeza da Defensoria Pública.

S. Exª está aqui para homenageá-la e nós te-
mos que retribuir, porque tudo isso aconteceu devido 
à Constituinte, aquela que, em 5 de outubro de 1988, 
Ulysses Guimarães beijou e chamou de Constituinte 
Cidadã. E quem permitiu nascer a Constituinte foi o 
nosso Presidente.

Então, é uma homenagem à Defensoria e ao José 
Nery, que vai ser ouvido pelo Presidente. (Palmas.)

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço desculpas pelo meu atraso em chegar a esta 
sessão, porque eu estava viajando, mas tive a felici-
dade de chegar a tempo e ouvir V. Exª, agradecendo 
ao Senador Mão Santa por ter presidido os nossos 
trabalhos até agora.

Muito obrigado.
Continua com a palavra o Senador José Nery. 
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presi-

dente José Sarney, V. Exª vem chegando de viagem 
e, ao adentrar o plenário, teve oportunidade logo de 
cumprimentar a delegação de parlamentares do Par-
lamento Europeu que visita o Senado e o Congresso 
Nacional.

Sr. Presidente, eu me referia à manifestação 
da Anadep, com uma nota pública assinada pelo seu 
Presidente, Dr. André Luís Machado de Castro, que 
hipoteca total e absoluta solidariedade 

A luta pela aprovação da chamada PEC do Tra-
balho Escravo, que estabelece o perdimento da gleba 
onde for constatada a exploração de trabalho escra-
vo, revertendo a área ao assentamento dos colonos 
que já trabalhavam na respectiva gleba, irá consolidar 
o compromisso do Estado brasileiro com a erradica-
ção de odiosa prática ainda presente no País e atuar 
decisivamente na concretização dos fundamentos da 
República voltados para a primazia da dignidade da 
pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa.

Assim se manifesta, em sua nota, o Dr. André 
Luís: 

Os defensores públicos, unidos nacional-
mente, permanecem firmes no cumprimento dos 
objetivos institucionais de contribuírem para a 
afirmação do Estado Democrático de Direito, a 
redução das desigualdades sociais, a prevalên-
cia e a efetividade dos direitos humanos. Espe-
cificamente como forma de auxiliar no combate 
à violência rural e fixar a presença em regiões 
com maiores índices de exclusão social e aden-
samento populacional, a votação de alteração 
constitucional, de tamanha importância para o 
nosso País, não deve mais esperar. E assim, 
como forma de expressar o seu apoio, a Anadep 
solicita ao Exmº Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados a inclusão, na Ordem do Dia, para a 
devida votação, da PEC nº438, de 2001. 

Há pouco, tive a oportunidade de convidar o Dr. 
André Luís para se fazer presente, amanhã, junto com 
as demais entidades da sociedade civil brasileira, como 
a OAB, a CNBB, entidades sindicais, organizações 
não governamentais, e o expressivo contingente parla-
mentar de todos os Partidos, à entrega, ao Presidente 
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, 
de um abaixo-assinado com quase trezentas mil assi-
naturas de brasileiras e brasileiros que exigem a ime-
diata e rápida aprovação da PEC nº 438, que prevê 
a expropriação de áreas, rurais ou urbanas, em que 
for comprovado o crime odioso de trabalho escravo 
contemporâneo.

Então, essa manifestação da Anadep, que che-
gou hoje a nossas mãos, consolidará a presença dos 
defensores públicos do Brasil na luta contra o traba-
lho escravo, amanhã, somando-se a esse ato, a essa 
petição, a essa reivindicação, a essa conclamação à 
Câmara dos Deputados, que não pode continuar en-
gavetando uma PEC que espera por votação há exa-
tos seis anos e que não tem sido votada por capricho 
de alguns que acham que podem, ao sabor do poder 
econômico e de toda injustiça que cometem contra o 
povo trabalhador, em nome do lucro fácil, que podem 
continuar ignorando a necessidade e a exigência da 
adoção de uma medida tão necessária ao combate do 
trabalho escravo contemporâneo em nosso País.

Nos últimos quinze anos, nessa luta, sobretudo 
pelo trabalho realizado pelo Ministério do Trabalho, 
juntamente com a presença da Polícia Federal e do 
Ministério Público do Trabalho, foram libertados da 
condição análoga à de escravo, 38 mil brasileiros. Mas 
isso parece não sensibilizar, não comover os que têm, 
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agora, a responsabilidade de decidir os rumos desse 
projeto de emenda constitucional.

Portanto, nosso agradecimento, em nome da 
Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Tra-
balho Escravo, por essa manifestação clara, contun-
dente, que se soma à voz dos defensores dos direitos 
humanos para exigir a aprovação dessa importante 
medida legislativa.

Quero também, Sr. Presidente, homenagear a De-
fensoria Pública da União no Estado do Pará, Estado 
que represento aqui no Senado Federal. A Defensoria 
Pública no Pará é coordenada pelo Defensor Público 
Chefe da representação no nosso Estado, Dr. Anginaldo 
Oliveira Vieira, e tem como Defensora Pública Chefe 
Substituta a Drª Michelle Leite de Souza Santos. 

Registro, entre outras iniciativas da Defenso-
ria Pública da União, o trabalho que vem fazendo no 
Estado do Pará, especialmente na região tão bela e 
tão pobre do meu querido Marajó. São 16 Municípios, 
quinhentos mil habitantes, a maior ilha fluvial do mun-
do, mas é também onde se concentram os maiores 
índices de pobreza e miséria, crimes contra infância, 
violação dos direitos humanos, com tráfico de pessoas 
para outros países. 

A Defensoria Pública da União tem liderado, com 
um conjunto de entidades da sociedade civil, na Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil no Pará, a Regional 
Norte 2, ao lado de entidades sindicais, notabilizando-
se no último período por trabalhar na implementação 
do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Marajó. 
Este é um exemplo, ao lado de tantos outros, pelo 
qual a Defensoria Pública da União merece o nosso 
reconhecimento por sua vinculação com causas e lu-
tas sociais.

Faço questão de dizer do nosso empenho, junto 
com a bancada Federal no Congresso Nacional, para 
atender a um pleito da Defensoria da União, que requer 
recursos do Orçamento da União para a construção 
de sua sede própria, motivo de debate na bancada 
Federal do Pará como parte do apoio à estruturação 
e ao serviço da Defensoria Pública.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que é neces-
sária e urgente a realização de concurso público para a 
Defensoria Pública da União, porque o Pará terá, com 
as novas Varas Federais que serão instaladas em todo 
o País, dez novas Varas Federais. Portanto, é preciso 
Defensores Públicos para instalar serviço nas camadas 
excluídas e mais carentes da nossa população. 

Também quero homenagear a Defensoria Pública 
do Estado do Pará, na pessoa do seu Defensor Públi-
co Geral, Dr. Antonio Roberto de Figueiredo Cardoso, 
eleito em pleito direto; sua equipe de 239 Defensores 
Públicos, 100 dos quais tendo assumido seus cargos 

no último período, quando da gestão do Dr. Antonio 
Cardoso à frente da Defensoria; homenagear a Coor-
denação de todas as regiões, em especial do Baixo 
Tocantins, com sede no Município de Abaetetuba; o 
Dr. Arthur Corrêa da Silva Neto e toda a equipe que 
trabalha na região ribeirinha dos Municípios do Baixo 
Tocantins.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
esta homenagem é mais do que justa porque repre-
senta também, além do reconhecimento, o estímulo 
para que os senhores e senhoras com esta importante 
missão funcional, constitucional, legal e legítima se-
jam, em cada uma das comunidades, a voz dos que 
não têm defesa, a voz daqueles que são excluídos e 
violentados em seus direitos fundamentais.

Sabemos que há muito que caminhar para ver 
efetivada a verdadeira justiça em nosso País. Muito 
temos de lutar para alcançar a tão desejada igualda-
de entre os indivíduos, que não se efetiva apenas no 
campo político ou jurídico, mas sobretudo no campo 
econômico, no qual o Brasil, infelizmente, ainda dá 
inúmeras lições de desigualdade.

A plena efetivação do acesso à Justiça, que em 
última instância é a própria garantia do acesso aos di-
reitos fundamentais de todo e qualquer indivíduo, só 
se alcançará quando o poder econômico, que conde-
na os pobres à prisão e ao abandono, for totalmente 
abolido.

Até lá, os defensores públicos seguirão tendo um 
papel indispensável: o de garantir o acesso à Justiça 
àqueles que mais necessitam, tornando um pouco 
mais isonômica a condição dos pobres diante da lei e 
da efetivação dos seus direitos.

Parabéns pelo trabalho que realizam em prol do 
povo brasileiro!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
Eu pediria aos Srs. Senadores atenção ao tempo, 

porque nesta sessão a Hora do Expediente foi dedi-
cada a homenagem, e temos ainda algumas matérias 
para votar, na segunda parte da sessão, da Ordem 
do Dia.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente José Sarney – comprometo-me com 
V. Exª em ser bastante breve para colaborar com os 
trabalhos da Casa –, eu não poderia deixar de regis-
trar a palavra do Tocantins, ainda que breve, a este dia 
importante, em que o Senado dedica o período inicial 
da sessão, o do Expediente, à comemoração do Dia 
Nacional da Defensoria Pública.
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Exmº Sr. Senador Antonio Carlos Valadares, que, 
em boa hora, apresenta o requerimento da presente 
sessão, do qual é o primeiro signatário; Ilmº Sr. Defen-
sor Público-Geral da União e Presidente do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, Sr. José Rômulo Plá-
cido Sales; Vice-Governador do Estado de Sergipe e 
Defensor Público Estadual, Exmº Sr. Belivaldo Cha-
gas; Defensora Pública do Estado da Bahia e Presi-
dente do Conselho Nacional de Defensores Públicos 
Gerais (Condege), Exmª Srª Tereza Cristina Almeida 
Ferreira; Presidente da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos, Sr. André Luís Machado de Castro; 
Presidente da Associação dos Defensores Públicos 
da União, Sr. Luciano Borges; e, de forma muito espe-
cial, eu cumprimento a Ilmª Defensora Pública-Geral 
do Estado do Tocantins, Drª Estellamaris Postal, em 
nome de quem quero estender os meus cumprimen-
tos aos ilustríssimos e valorosos defensores públicos 
do nosso Estado.

A Constituição Federal de 1988, dentre tantas 
ações e decisões importantes, adotou duas que eu 
gostaria de destacar neste momento, Sr. Presidente. 
A primeira foi a criação do Estado do Tocantins, que 
tenho a honra de representar nesta Casa, o que re-
presentou um marco diferencial de desenvolvimento 
no coração do Brasil. Seguramente, das seis regiões 
limítrofes com o Tocantins, nós podemos observar que 
a região que é hoje o Estado do Tocantins, 

graças à sua criação pela Constituinte de 1988, 
destacou-se não só no desenvolvimento econômico, 
mas na promoção social de sua população. E a outra 
decisão importante a que me refiro foi o fato de instituir 
a Defensoria Pública.

Pude notar, pelas manifestações que me ante-
cederam, que a Defensoria Pública no Brasil avançou 
muito, avançou bastante, mas não está pronta, não 
está completa e nem totalmente aparelhada. Nota-se, 
ainda, a inexistência desse importante instrumento 
da democracia em alguns Estados brasileiros. Nota-
se que a própria União ainda tem um número muito 
restrito, muito aquém da necessidade deste País, de 
membros dessa importante instituição para fazer valer 
a cidadania, para fazer valer a justiça.

No próprio Tocantins, apesar de ter sido insta-
lada junto com o Estado, a Defensoria teve os seus 
percalços e as suas dificuldades iniciais, no entanto 
começou a exercer as suas funções. E começou li-
gada a outras pastas do Poder Executivo. Desde que 
foi criada, a Defensoria Pública do Estado esteve vin-
culada a diversos órgãos do Poder Executivo, dentre 
eles a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a 
Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria do Interior 
de Justiça, ultimando com a Secretaria de Cidadania 

e Justiça. Ela foi regulamentada em 2004, em lei san-
cionada pelo Governador Marcelo Miranda. Essa lei 
vigorou a partir de março de 2005. 

Hoje, a Defensoria Pública do Tocantins vive um 
período importante para a consolidação da sua mis-
são, que é assegurar aos necessitados o exercício dos 
direitos e garantias individuais, através da orientação 
jurídica e da assistência judicial e extrajudicial gratuita, 
em qualquer juízo ou instância. 

A importância da Defensoria Pública do Estado 
é reconhecida pelos cidadãos tocantinenses que pro-
curam pelo serviço de um Defensor Público. Com o 
crescimento de sua demanda e aumento do grau de 
confiança na instituição, a Defensoria Pública do To-
cantins realizou seu último concurso público em 2006, 
para o preenchimento de 50 vagas a serem distribuí-
das em todo o Estado. 

Com a ampliação dos atendimentos, ela conta 
atualmente com 95 Defensores Públicos. 

Nos dois últimos anos, a Defensoria Pública do 
Tocantins se destacou não só em número de atendi-
mentos, como no desempenho de seus membros, que 
está presente em todas as comarcas que são hoje em 
número de 42, e tem a proporção de um Defensor Pú-
blico para cada 10 mil habitantes. 

Então, é com satisfação, Sr. Presidente, ilustres 
Defensores Públicos, que nós registramos o esforço 
que o Estado do Tocantins tem, via de sua Defensoria 
Pública, de fazer valer a justiça para aquele mais pobre, 
para o mais necessitado, para o substrato social. 

É na ação e na voz do Defensor Público que o 
cidadão tocantinense, de resto o cidadão brasileiro, 
pode ter ainda a esperança de ver os seus direitos 
respeitados, de ver a defesa dos seus interesses as-
segurada. 

Por isso, eu renovo os meus cumprimentos aos 
Senador Valadares, pela oportunidade da homenagem 
prestada e estender aos ilustres defensores públicos 
do meu País, particularmente os do meu Estado, o 
respeito e admiração pela sua dedicação, pela força 
do seu trabalho, pelo significado e pela importância da 
representação que a ação de cada um tem, de fazer 
valer a voz do pequeno, do fraco, do necessitado, em 
um momento tão importante, quando os seus interes-
ses estão em julgamento.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Leo-
mar Quintanilha, V. Exª me permite?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Senador Romeu Tuma, com a deferência da Mesa, 
ouço, com muito prazer V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O microfone de V. Exª está sem som porque, pelo 
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Regimento, em Sessão Solene não há aparte. Mas o 
orador, naturalmente, permitirá V. Exª aparteá-lo.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Ouço V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Obrigado, Pre-
sidente, pela gentileza. É que eu estava na Comissão 
de Relações Exteriores e não houve tempo para me 
inscrever para poder saudar a Defensoria Pública da 
União e a dos Estados também. Sabemos da sua im-
portância. Tivemos algumas audiências públicas no 
debate sobre ações coletivas ou individuais para que o 
Defensor Público possa ter um espaço maior, em con-
traponto ao que o Ministério Público, às vezes, deseja. 
Então, o trabalho da Defensoria Pública tem uma ra-
zão sócio-humana profunda, porque, se V. Exª olhar os 
presos nas cadeias públicas que não têm assistência, 
não sabem os direitos, não sabem se os prazos foram 
vencidos, só o Defensor Público pode fazer... Hoje, eu 
apresentei um projeto. Acho que deveria subordinar 
os alunos do último ano do direito como solicitadores 
acadêmicos para colaborar com a Defensoria Pública 
na busca de informações e, assim, chegar a uma con-
clusão mais rápida para que se exerçam os direitos 
humanos. Aqueles que estão na cadeia, às vezes inde-
vidamente, passando o prazo de prisão, tendo outros 
direitos que, infelizmente, por falta da assistência jurí-
dica, não têm dinheiro, não têm meios de custear um 
advogado, dependem da Defensoria Pública que tem 
de crescer muito. Acho que a Defensoria Pública está 
magnetizada em um número muito pequeno. O Brasil 
é grande e a assistência jurídica aos mais carentes é 
muito necessária hoje, principalmente pelos momentos 
que passam, com dificuldades econômico-financeiras, 
com estelionatos, venda de casas, e tantas coisas que 
acontecem, e a polícia não tem a capacidade de dar 
conta de tudo, o Ministério Público tem dificuldade e a 
Defensoria Pública tem de funcionar como assistente, 
em defesa dos interesses dos menos favorecidos. En-
tão, cumprimento e desejo boa sorte. Cumprimento o 
Senador Valadares e V. Exª por ter-me dado a oportu-
nidade. Obrigado.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Incorporo as apropriadas observações de V. Exª. 
(Palmas.)

E vou procurar manter o compromisso assumido 
com a Presidência dos trabalhos em ser breve, encer-
rando aqui os meus registros, renovando os meus cum-
primentos, a minha admiração e o meu respeito aos 
Defensores Públicos do meu Estado e do meu País, 
pelo relevante serviço que prestam à democracia e à 
Justiça brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha, pela 
sua colaboração com a Mesa.

Com a palavra, o Senador Paulo Duque.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente José Sarney, Srs. Membros da Mesa, não sei se 
a Bancada do Rio de Janeiro dos defensores públicos 
estão presentes aqui... estão presentes, sim. Que bom! 
Meus cumprimentos à Bancada do Rio de Janeiro e à 
Bancada de todos os Estados brasileiros! 

Este é um ano em que se rememoram, se reve-
renciam os 350 anos da tortura e morte de Joaquim 
José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele e mais 29 réus 
foram processados de acordo com a legislação por-
tuguesa vigente no Brasil, as Ordenações Filipinas, 
que eram uma espécie de código criminal de Portu-
gal, com vigor aqui, é natural. Mas um código criminal 
terrível, que permitia o enforcamento, a decapitação, 
o esquartejamento, todo tipo de pena que os senhores 
podem imaginar.

O Senado reverenciou a memória de Tiradentes, 
que teve, também, um defensor. Eu acho que ele foi o 
primeiro defensor público do Brasil. Este que vou citar 
agora, talvez os senhores não se lembrem do nome 
dele: o Dr. José de Oliveira Fagundes, defensor públi-
co, formado em Coimbra, em 1778, pago pela Santa 
Casa da Misericórdia. Até hoje, o Dr. Dahas Zarur, 
provedor, possui lá guardado o recibo assinado por 
esse advogado. Essa é a lembrança que quero trazer 
aqui hoje, e dizer que a classe de defensor público é 
fundamental para a Justiça brasileira. 

Quando eu me formei, em 1954, no Rio de Ja-
neiro, quantas e quantas vezes fui convidado por juiz 
para ocupar, porque o réu não tinha defensor: “O se-
nhor quer fazer o favor de exercer aqui o cargo para 
defender esse réu, coitado, que não tem defensor.” Eu 
nem sabia que processo era, não estava por dentro de 
nada, mas tinha que ter um defensor. E agora? Calculo 
que isso deve ter ocorrido com os senhores todos.

Mas, hoje, a Defensoria Pública é bem organi-
zada. Apenas, sem demagogia – porque aqui estão 
apenas dois ou três representantes do Rio de Janeiro 
–, a Defensoria Pública tem que ser olhada com mais 
cuidado, com mais carinho, com mais justiça, e não 
pode, de jeito nenhum, ficar penando com os seus 
salários. De jeito nenhum! Por quê? Porque, quando 
ela recebe uma missão de defender um preso que não 
tem nada, que não possui recurso nenhum, o defensor 
recebe uma preocupação terrível, porque é obrigado 
a desempenhar, e bem, o seu papel, sobretudo no 
Tribunal do Júri. Imaginem os senhores a Cidade do 
Rio do Janeiro com quatro Tribunais do Júri! Quando 
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eu comecei, havia um. Hoje, há quatro especializados 
no julgamento, como os senhores sabem, dos crimes 
dolosos contra a vida.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Paulo Duque...

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Tenho um 
respeito enorme...

Já vou terminar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não, não. Eu o estou interrompendo apenas para res-
saltar e consignar em Ata a presença em nosso plenário 
da Drª Mariana Lobo, Vice-Presidente da Associação 
dos Defensores Públicos no Brasil. (Palmas.) 

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – D. Ma-
riana Lobo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Parece que, na nominata inicial, não foi anunciada 
a presença dela. Ela é uma das mulheres mais atu-
antes.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – D. Mariana 
Lobo, os meus respeitos, as minhas saudações.

Estou terminando, Sr. Presidente. Sei que V. Exª 
está ansioso para começar a Ordem do Dia e prometo 
não tomar mais o tempo de V. Exª.

Mas, quero dizer o seguinte: o Defensor Público 
Estadual e Federal têm de ser reconhecido. Hoje, parece 
que a homenagem é só aos federais, mas também os 
estaduais têm de ser reconhecidos dignamente na sua 
remuneração, porque, quando recebem o processo de 
um réu que não tem um tostão para pagar, recebem 
milhões de preocupações nos seus sentimentos, nas 
suas cabeças e em seus corações.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas referên-
cias. 

Srs. Defensores, podem estar certos de que o 
Senado é sensível às suas reivindicações. Contem 
comigo. Quero crer que contam com todo o Senado. 
(Palmas.)

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço som, porque regimentalmente estas sessões se 
cortam, mas V. Exª não pode ficar sem voz.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente. São 
apenas 30 segundos. Foi feita uma referência à Drª 
Mariana Lobo, representante e Vice-Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos. Eu queria fazer 
esta menção também. Ela é cearense, uma das mais 
aguerridas, brilhantes e atuantes Defensoras Públicas 

deste País, que hoje está aqui à frente ou junto desse 
grupo de Defensores Públicos presentes nesta sessão. 
E, como não poderia deixar de ser, como sempre, a 
cearense é a mais bonita da delegação também. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Consultando a lista de oradores, ainda tem a inscrição 
da Senadora Rosalba Ciarlini.

Ela está no plenário?
Ah, tem o Senador Flávio Arns também?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

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

Não estando a Rosalba Ciarlini, é Flávio Arns.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas 
fazer um comunicado, se V. Exª me permite interrom-
per. Primeiro, saudar todos os defensores públicos do 
Brasil, como o representante de Minas Gerais e todos 
os que estão aqui. Mas quero também salientar a pre-
sença, entre nós, de uma delegação de parlamentares 
da Polônia, com o Deputado Tomasz Piotr Nowak como 
presidente do grupo e os demais deputados que aqui 
estão presentes.

Quero saudá-los neste dia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Sejam bem-vindos ao Brasil, que foi abençoado pelo 
Papa da Polônia, João Paulo II. E eu, pessoalmente, 
também.

Flávio Arns. 
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, apesar já do adiantado da 
hora e tantos colegas Senadores e Senadoras terem 
usado a tribuna a respeito do tema tão importante para 
a sociedade que é a Defensoria Pública, e particular-
mente hoje que celebramos, no plenário, o Dia Nacional 
da Defensoria Pública, eu só quero destacar também 
a necessidade desse trabalho em nossa sociedade e 
dizer para todo o povo brasileiro que, na verdade, o 
que almejamos é a valorização do ser humano, a paz 
na sociedade.

E paz significa justiça. Não há paz sem haver 
justiça. Se nós pegarmos a situação de uma família 
constituída com seus filhos, as preocupações de qual-
quer família têm que ser as nossas preocupações. O 
que nós mais almejamos como família, entre outras 
coisas? Termos uma casa. Queremos uma casa. Temos 
que ter o lar; temos que ter a residência, morarmos em 
uma casa digna, decente. Se nós perguntarmos para 
os pais, para as mães, eles vão dizer que o que mais 
querem é a felicidade da família. E felicidade dos filhos, 
a gente pode perguntar para o pai e para a mãe, e eles 
vão dizer: eu quero que o meu filho vá para a escola, 
vá para uma boa escola, e que essa escola faça dele 
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uma pessoa que tenha chances e oportunidades na 
vida. Se nós falarmos com a família, a família vai estar 
preocupada com o filho ou a filha, ou com o próprio pai 
e a mãe quando ficam doentes. Querem ter hospital, 
querem ter remédio, querem ter acesso à medicação. 
Quantas famílias cujo pai, muitas vezes, diz: eu não 
vou voltar para casa porque não tenho trabalho. Meus 
filhos estão com fome em casa – eu já vi esse depoi-
mento –, não vou para casa, porque o meu filho está 
com fome, e eu não consigo encarar os meus filhos 
que estão com fome lá em casa. E eu preciso de tra-
balho, quero trabalhar. A pessoa não teve acesso à 
educação, à qualificação. 

Quantos de nós que temos filhos jovens dizemos: 
olha, os nossos filhos não podem ficar com o tempo 
ocioso porque, se tiverem tempo ocioso, vão colocar 
minhoca na cabeça. Eles têm que fazer esporte, têm 
que fazer dança, têm que fazer teatro, música, o que 
for necessário.

Quantas famílias pelo Brasil estão aí dizendo: 
meu filho, minha filha, agora são dependentes quí-
micos e não têm onde ser atendidos. E o pai, a mãe, 
num gesto de amor, acabam amarrando a criança em 
casa, trancando-a, não por desamor, mas por falta de 
organização da sociedade em relação à necessidade 
do filho. 

Daí, poderíamos levantar tantas coisas e o que 
mais desejamos é que essas famílias tenham paz, 
sejam felizes, tenham o que precisam. E isso significa 
políticas públicas bem definidas a favor do ser humano, 
políticas bem definidas em que a pessoa não precise 
pedir favor para Vereador, para Deputado, para Sena-
dor ou para Prefeito, mas que a pessoa saiba: é meu 
direito, eu sou cidadão, isso significa uma vida digna, 
significa cidadania, chances e oportunidades. 

Quem é que vai defender isso tudo que foi men-
cionado e que tantas vezes falta para as pessoas? 

É o Defensor Público, a Defensora Pública, é o 
advogado nessa situação, o advogado do povo. (Pal-
mas.) Nós temos que ter acesso à justiça. Justiça sig-
nifica paz. Justiça significa dignidade. Justiça significa 
oportunidades. E o povo não tem acesso à justiça, não 
consegue pagar advogado nem advogada. Por isso, 
está aí o defensor, a defensora do povo, do cidadão, 
da pessoa.

Que a gente possa, neste dia nacional, dizer que 
é fundamental isso, essencial para que nos conside-
remos um país que pretende ser desenvolvido, e país 
desenvolvido respeita os direitos de seus cidadãos na 
caminhada pela vida.

Então, que bom que a gente esteja sentado, em 
pé, aqui, fora do plenário, refletindo sobre essa reali-
dade. Mas, ao mesmo tempo, temos que assumir um 

compromisso, porque ainda há muita falta, muita ca-
rência, muita lacuna, muita incompreensão. Por que o 
defensor público? O que o defensor público faz? Por 
que é necessário? Para que ultrapassemos esse es-
tágio e podermos dizer que o Brasil é um país justo, 
um país que constrói a paz, porque o seu povo tem 
acesso à justiça.

Então, esse é o nosso desafio. Parabéns, vamos 
em frente e façamos deste dia a alavanca para novas 
transformações, para que possamos ter um Brasil 
sempre melhor para todos.

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

Senador Arthur Virgílio, V. Exª pediu a inscrição para 
este expediente em que estamos homenageando a 
Defensoria Pública ou para sessão subsequente? Para 
agora? Então, passo a palavra para V. Exª, que é o úl-
timo orador inscrito.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presi-
dente, enquanto o Senador Arthur se dirige à tribuna, 
queria apenas fazer um breve depoimento também.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sobre a 
Defensoria Pública, um minuto. Eu poderia até ocupar 
a tribuna e demorar cinco.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas pode.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pode?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 

uma satisfação. O Arthur Virgílio da tribuna.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Ele vai 

falar mais tempo que eu, então posso falar em menos 
de um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, é uma homenagem à Defensoria Pública a que 
V. Exª não poderia faltar. E Flávio Arns sintetizou: São 
Francisco andava com a bandeira “Paz e Bem”. Ele 
levou o cristianismo aos povos. 

E agora vamos acrescentar, segundo Flávio Arns, 
viu Pedro Simon, V. Exª que é franciscano, justiça, paz 
e bem?

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O Arthur 

está concedendo que eu fale.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª está inscrito em seguida.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Em se-

guida?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Ele já está na tribuna.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Ok.
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A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª foi chamada. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Em-
bora seja notório que o Senador Flávio costuma falar 
mais do que eu.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Fora 
do microfone.) – Então, serei a última.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os últimos serão os primeiros. É a primeira no meu 
coração.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado. Agradeço à Senadora Rosalba, ao 
Senador Valdir Raupp.

Sr. Presidente Mão Santa; Srªs e Srs. Senado-
res; senhores e senhores convidados; ilustre primeiro 
signatário do requerimento da presente sessão, pre-
zado colega Senador Antonio Carlos Valadares; não 
estou vendo aqui o Presidente Mauro Benevides – já 
esteve –; Sr. Defensor Público-Geral da União e Pre-
sidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, 
Dr. José Rômulo Plácido Sales; Sr. Vice-Governador 
do Estado de Sergipe e Defensor Público Estadual, 
Dr. Belivaldo Chagas; Srª Defensora Pública Geral do 
Estado da Bahia e Presidenta do Conselho Nacional 
de Defensores Públicos Gerais – Condege –, Srª Te-
reza Cristina Almeida Ferreira; Sr. Presidente da As-
sociação Nacional dos Defensores Públicos – Anadep 
–, Dr. André Luís Machado de Castro; Sr. Presidente 
da Associação dos Defensores Públicos da União, Dr. 
Luciano Borges; registro ainda a presença da Drª Ma-
riana Lobo, que é Vice-Presidenta da Associação dos 
Defensores Públicos; senhores e senhores, de ma-
neira bastante breve, mas procurando marcar o que é 
a minha posição e a posição do meu partido, que se 
deve ter feito representar por outros Senadores e Se-
nadoras, não daria para não falar nesta sessão, porque 
considero a Defensoria Pública tão essencial para se 
confeccionar uma verdadeira cidadania no País que 
registro, com muito orgulho, ter sido um dos momentos 
mais brilhantes desta legislatura em todos os seus sete 
anos, quase oito anos de duração, a aprovação nesta 
Casa da nova Lei que rege os destinos da Defensoria: 
autonomia financeira, independência, critérios que ga-
rantem peso maior à Defensoria Pública e meios para 
exercer seu papel tão nobre, tão essencial, repito, à 
própria cidadania brasileira.

Tivemos diversas sessões na Comissão de Jus-
tiça muito bonitas porque muito discutidas, com opini-
ões de diversos segmentos da sociedade brasileira. E 
certa vez alguém – não importa quem – disse a mim 

e a alguns Senadores: “Vocês estão querendo criar 
um novo Ministério Público?” Eu pensei e disse: “É, é 
isso mesmo. Eu estou precisamente querendo criar um 
novo Ministério Público”. Se se fala de independência, 
se se fala de distância em relação ao poder, se se fala 
de autonomia financeira, pensando bem, não tinha me 
ocorrido essa ideia, mas é o que eu estou querendo 
mesmo. É precisamente isso.

Não estou nem um pouco arrependido de ver o 
Ministério Público como ele é. Tem equívocos? Tem. 
Eu tenho, todo mundo tem. Mas tem acertos inúmeros. 
Tem exageros? Tem. Mas não dá para desconhecer 
que o Ministério Público, desde que começou a viver 
essa sua nova fase, também adquiriu cabelos grisa-
lhos. E o Ministério Público, hoje, é uma instituição, 
eu diria, sempre útil, sempre independente mas muito 
mais equilibrada do que num passado recente, num 
passado de dez anos atrás.

Havia um suposto choque entre Defensoria Pú-
blica e Ministério Público. Também me convenci de que 
não havia. Ministério Público pode propor as ações 
civis públicas que lhe cabem, e à Defensoria Pública 
cabe propor as ações civis públicas em defesa dos 
hipossuficientes. Não vejo choque nenhum. Eu vejo 
interação e jamais choque de atribuições. Não vejo 
superposição de poderes jamais.

O que eu tenho de real – e aí lá vem o velho Tols-
toi: “Quando quero ser universal, eu termino mesmo 
cantando a minha aldeia” –, de verdadeiro é que, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores e convidados, no 
meu Estado, funcionam cinco, talvez não funcionem 
seis Defensorias Públicas em 1 milhão e 500 mil Km² 
e apenas 61 Municípios, mas 1 milhão e 500 mil km², 
praticamente o tamanho da Argentina, ou quase a Ar-
gentina. Dessas cinco ou seis, não sei bem – não sei 
se tem alguém do Amazonas aqui –, nós temos todas 
do interior funcionando de maneira precaríssima e te-
mos a de Manaus, evidentemente que não em com-
pensação, funcionando de maneira heroica, valente, 
mas precária também. Manaus, Senador Flávio Arns, 
está longe de oferecer um serviço de defensoria pú-
blica à altura do que o povo humilde requer. E no in-
terior nem se fala.

Quando votávamos aqui a matéria, eu fiz um relato 
– para mim é muito tocante – de determinado defensor 
público, filho de um Município, que retornou para umas 
férias, ou Natal – não sei o que foi –, mas retornou a 
sua terra. Terra pequena, muro baixíssimo. Ele soube 
que havia um preso condenado a alguma coisa perto 
de 1 ano de prisão e que já estava há 5 anos cumprindo 
pena. Ele já havia pago 5 vezes, pelo menos, pelo tal 
delito ou suposto delito cometido. Ele, que é advogado, 
disse: “Eu vou tirar você daqui.” E oficiou a um juiz, ao 
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mesmo juiz que havia, por acaso – não sei bem, eu 
sou bacharel e entendo muito pouco disto – mas ao 
mesmo juiz que, não sei se acaso, havia condenado 
esse cidadão. Oficiou a esse juiz. E o defensor públi-
co disse: “Eu tenho certeza de que você estará livre 
dentro de momentos. É o tempo de chegar às mãos 
dele, e ele vai compreender que você está sendo víti-
ma de uma iniqüidade, que o que estão fazendo com 
você se faz apenas porque você é pobre. Não fariam 
se você fosse rico”. E qual não foi a surpresa, a ter-
rível surpresa, de ter vindo a negativa. Por quaisquer 
razões – e eu tenho horror quando uma autoridade se 
arvora em majestade, seja ela presidente da Repúbli-
ca ou diretor da sessão tal, eu tenho horror; aliás, eu 
sou republicano mesmo, daí eu não gostar tanto de 
majestades. Quando veio a negativa, o defensor pú-
blico ficou perplexo – o advogado da parte. E a parte, 
desesperada, estava até acomodada com os 5 anos 
lá; estava naquela prisão, de vez em quando saía para 
ver o jogo fora, para visitar a esposa, enfim... A parte 
desesperada, falou: “Não, querem me manter aqui a 
vida toda”. Ou seja, o defensor público deu o gostinho 
de liberdade em potencial para aquele cidadão e, de 
repente, vem o juiz e diz: “Não, não, não. Ele tem que 
ficar preso”. Ficar preso por quê?

Aí eu faço a indagação: num País em que não se 
prende ninguém; num País onde basta roubar muito 
para não ser preso; num País onde nós sabemos de 
todos os recursos à disposição de quem rouba muito, 
de repente, por um delito – não sei qual foi, mas qual-
quer que tenha sido – recebe-se pena de um ano de 
prisão, é transformado em cinco, e o juiz acha que não 
é para soltar o cidadão, não é para relaxar aquela pri-
são? Não é nem relaxar, é soltar mesmo, porque pagou 
cinco vezes e ele teria o direito de receber uma grossa 
indenização da União, ou do Estado do Amazonas, o 
que fosse. Fugiu. Aí o juiz manda então expedir uma 
ordem de prisão, porque, supostamente, a Justiça do 
meu Estado estaria diante de um fugitivo.

E eu me ponho a pensar sobre como é fácil, no 
interior do Estado do Amazonas, tomar a terra de al-
guém, passar por cima do direito de uma pessoa se 
ela for pobre. Primeiro, ela não tem conhecimento, não 
tem ciência dos direitos da sua cidadania. Segundo, 
se ela tiver, pior para ela, porque ela fica até violenta-
da duas vezes.

E quando aqui votei, eu votei pensando que o 
meu Estado não é diferente de tantos outros da Região 
Norte, do Nordeste; não é tão diferente. Eu votei pen-
sando que seria um absurdo se houvesse precariedade 
apenas no meu Estado. Não é. Tem muito mais do que 
nos limites do Amazonas. É algo que, talvez, atinja o 

Brasil na sua maior parte, na sua maioria. Essa coisa 
para mim traz até marcas familiares.

Eu, certa vez – e foi naquele mesmo dia –, relatei 
aqui um episódio. O meu avô era juiz em determinada 
comarca, e era muito querido lá, até esse momento. 
Depois voltou a sê-lo, meses depois.

Um cidadão estupra uma moça – o chamado es-
tupro seguido de morte –, e a comunidade se dirige, 
pelos seus líderes, ao meu avô e diz: “Doutor, quere-
mos a imediata condenação deste cidadão.” E meu 
avô disse que ele teria de ser julgado, que teria defesa. 
“Mas ele é monstro!” A isso ele respondeu: “Sim, é um 
monstro. Mas um monstro tem de ter defesa também. 
É um princípio geral do Direito e é assim que se cons-
trói o próprio Direito”. Eles não compreenderam. Isso 
ocorreu lá no tempo do meu avô, lá atrás. E disseram: 
“Nós vamos invadir a cadeia pública e vamos matá-
lo”. Meu avô então disse: “Vocês terão de me matar”. 
Ele, então, pegou o cidadão pelo braço – meu avô era 
um negro baixinho – e o levou para a casa dele, do 
meu avô. E ele fez um discurso para fora. Disse ele 
ao pessoal: “Olha, é bem simples. A minha porta está 
aberta. Eu não vou trancar. Vou começar a despachar 
daqui. Eu não vou mais sair daqui até chegar alguém 
que defenda esse cidadão. Não vou mais despachar 
fora. A porta está aberta. Só vou fechá-la por causa 
do vento. Mas, se quiserem abrir... Ninguém precisa 
arrombá-la, basta abri-la. E vocês, para fazerem al-
guma violência com esse cidadão, terão de fazê-la 
comigo primeiro”.

Eles ficaram lá desesperados, e o desgaste para 
o meu avô foi muito grande. Ele não era candidato a 
nada, felizmente para ele, portanto, não tinha de temer 
desgaste algum. E fez o pedido – não sei se, na época, 
era telegrama, cabograma ou que tipo de “grama”.

O fato é que ele se dirigiu à capital pedindo que 
mandassem alguém para defender aquele cidadão.

Meses depois, aparece a pessoa. Meu avô avisou 
ao criminoso: olha, aqui eu tenho filhas e tenho meus 
filhos. Você vai dormir no quarto ali com os meus filhos. 
Se você se portar mal aqui, na minha casa, quem vai 
ser julgado serei eu, porque eu vou te matar e aí eu 
vou ser julgado por alguém. Você vai estar na minha 
casa aqui, com toda a responsabilidade. E minha avó, 
que não era de brincadeira, passou a dar ordem ao 
sujeito. Depois que eles almoçavam e jantavam, tinha 
de todo mundo lavar um pouco da louça. Ele também 
passou a se enquadrar, passou a limpar louça, passou 
a fazer o papel dele bonitinho. O meu avô disse: “Olha, 
se comporte. Se você quiser fugir, a porta está aberta, 
tanto para eles entrarem para te pegar, quanto está 
aberta para você sair. E se você sair, você vai ser lin-
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chado por eles ou não. É uma escolha sua, muito sua. 
Eu não vou fechar a porta da minha casa”.

Meses depois, chega o tal advogado, ou rábula, 
sei lá o que mandaram na época, para defender o ci-
dadão. Ele foi condenado, e o meu avô aplicou nele a 
pena máxima que cabia, por entender que ele tinha 
cometido um crime com toda a qualificação da perver-
sidade, com todos os requintes de maldade, enfim. E 
foi um gesto que levou a uma grande politização da-
quela sociedade porque perceberam, na prática, que 
o juiz não estava acobertando um criminoso, o juiz se 
arriscou para cumprir a lei e para defender o Direito. 
E faltava a figura do defensor. Ou seja, para mim, é 
um descalabro que não tenha defensor público em 
cada Município do meu Estado. É um descalabro que 
não tenha defensoria pública bem equipada em cada 
Município do País. Significa dizer que tem brasileiros 
de primeiríssima classe, aqueles que podem pagar os 
melhores advogados, e tem brasileiros que não são 
de classe nenhuma, porque não podem sequer contar 
com a Defensoria Pública para defendê-los em seus 
mais comezinhos direitos.

Acho que este Senado poucas vezes votou com 
tanto gosto uma matéria, porque ficou muito claro para 
todo o mundo, ficou muito claro, muito nítido que nós 
estávamos, sim, esboçando o desenho de uma estrutu-
ra que haveria de ser muito boa para as pessoas mais 
humildes do País. E foi muito bem debatido tudo, foi 
muito bem estudado tudo. E, naquele dia, eu percebi a 
felicidade dos defensores e dos meus colegas, enfim, 
todos nós votando com muita consciência algo que foi 
muito bem debatido.

Portanto, eu não me alongo, Presidente Mão San-
ta. Tem ainda a Senadora Rosalba, o Senador Valdir 
Raupp. Eu não me alongo. Apenas registro que, no 
Dia Nacional da Defensoria Pública, eu quero louvar 
o gesto do Senador Valadares de ter sido, como sem-
pre, atento e ter se lembrado desse episódio, dessa 
data tão significativo – repito – para os mais humildes 
deste País. Eu gostaria de marcar aqui minha posição 
pessoal. 

A democracia brasileira não se completa sem ter 
um Ministério Público forte, como ele é. Os exageros, 
Senador Agripino, para mim, são cada vez menores no 
Ministério Público. Cada vez mais o Ministério Público 
está mostrando amadurecimento. Eu sempre disse que 
preferia até o exagero do Ministério Público que a Jus-
tiça pode corrigir, a não ter Ministério Público nenhum. 
É sempre melhor o exagero do que não ter nada. De-
pois o tempo vai amadurecendo as pessoas e a própria 
instituição vai criando uma cultura de amadurecimento, 
de responsabilidade, assim como a Defensoria Públi-
ca, pujante, independente, esta do futuro próximo que 

eu espero seja futuro próximo, essa que acaba com a 
história de virar uma dependência a mais dos gover-
nos estaduais, virar um anexo. Ao contrário, tem que 
ser independente, tem que ter autonomia, começando 
pela autonomia financeira, sem a qual as outras não 
se realizam, e terminando na autonomia profissional, 
operacional. Tem que fazer aquilo que é para fazer 
mesmo. Eu percebo que não se completa a democra-
cia sem que o Ministério Público aponte os desvios 
em relação à lei. Ela não se completa se nós não der-
mos aos brasileiros mais pobres, menos afortunados 
financeiramente, aos menos afortunados, se não lhe 
dermos o direito de se defenderem, porque conside-
ro a suprema manifestação de injustiça da sociedade 
a existência de milhões e milhões de brasileiros que 
não podem peticionar, que não podem requerer, que 
não podem demandar direitos, que não têm os seus 
direitos reconhecidos, até porque não têm a ciência e 
a possibilidade de peticionar. São brasileiros de mãos 
calosas, brasileiros de lordoses pelo que carregam nas 
costas no seu trabalho braçal, são brasileiros que não 
dispõem de perspectiva de aposentadorias decentes, 
são brasileiros sofridos. Portanto, como nós sabemos 
que pouca atividade pode ser mais nobre do que de-
fender esses cidadãos, eu saúdo, em meu nome e, 
embora saiba que pessoas do PSDB aqui falaram, em 
nome de toda a minha Bancada, o Dia Nacional da 
Defensoria Pública e, sobretudo, da luz que se abriu, 
porque eu não gostaria de comemorar outro e outro 
e outro ano do Dia Nacional da Defensoria Pública, 
nos próximos anos, sem ter a certeza de que aquilo 
que a gente votou aqui virou realidade e passaram as 
senhoras e os senhores a serem dotados de instru-
mentos para enfrentar a injustiça e para defender os 
injustiçados. 

A Defensoria se sente impotente, na medida em 
que ela não pode agir. E, se ela se sente impotente, eu 
diria que isso é um verdadeiro estupro cívico que se 
comete contra o cidadão mais pobre não ter ele quem 
o defenda. Isso leva à frustração ambas as partes: o 
defensor que quer defender e não pode; e o cidadão 
que não consegue ver o seu direito minimamente re-
conhecido.

Portanto, parabéns às senhoras e aos senhores 
defensores públicos, ao Presidente Mão Santa, ao meu 
prezado Senador Valadares! Parabéns a todos!

Que nós saibamos mesmo construir no Brasil 
essa expressiva luz de cidadania, de liberdade e de 
justiça para os cidadãos despossuídos deste País que 
falam em juízo, se tiverem Defensoria Pública hábil e 
pronta, e que não falam, que se calam, são calados, 
são silenciados, se não tiverem a Defensoria Pública 
a defendê-los.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Rosalba Ciarlini, próxima oradora inscrita.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Pela ordem, Sr. Presidente. Só um brevíssimo re-
gistro...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Na tribuna, Rosalba Ciarlini, que representa o DEM e 
o Rio Grande do Norte.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Se me permite, Sr. Presidente, só para saudar todos 
os defensores públicos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Inscreva-se aqui.

A Senadora Rosalba já está na tribuna.
V. Exª está inscrito.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria, inicialmente, de cumpri-
mentar o Senador Valadares, que, com a sua propo-
sição, nos deu esta oportunidade de, neste dia, estar 
aqui reverenciando, homenageando e apoiando esse 
trabalho magnífico realizado pelas Defensorias Públi-
cas no Brasil.

Quero cumprimentar o Exmº Sr. Defensor Público-
Geral da União, Exmº Sr. José Rômulo Plácido Sales; 
o Presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos, Dr. André Luís Machado de Castro, e, em seus 
nomes, todos os que compõem a Mesa sem esquecer 
a presença da Drª Mariana Lobo, Vice-Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos. Não podemos 
esquecer a presença nessa atividade da mulher, que, 
com certeza, vem com muita garra e disposição, mas 
sem nunca perder a ternura.

São poucas palavras. Na realidade, muitos ora-
dores que me antecederam já disseram o quanto é 
importante essa atividade para a cidadania, para os 
mais carentes, para os mais pobres, a fim de que pos-
samos fazer crescer realmente o direito do cidadão, 
consciente dos seus deveres, e, mais do que isso, o 
respeito aos seus direitos humanos. 

Com estas poucas palavras, quero parabenizá-
los e dizer que a Defensoria Pública significa demo-
cracia, cidadania, liberdade e muito mais: o sentido de 
que não estão abandonados aqueles que têm também 
direito à Justiça, mas não tinham quem os socorresse. 
Vocês fazem esse papel. 

O que precisamos é crescer cada vez mais. Que 
haja mais concursos, e que os governos, na esfera 
federal e na estadual, entendam que é preciso haver 
em cada recanto deste País, em todos os municípios, 
defensores públicos na quantidade necessária para 

atender a toda a demanda da sociedade, que precisa 
desse apoio para resolver questões vitais para cada 
um deles.

Então, queria aqui, com os nossos cumprimentos, 
dizer a todos vocês que o trabalho que vêm desenvol-
vendo fortalece em cada um de nós a certeza de que 
este Brasil pode ser forte; sim, forte pelo direito do ci-
dadão, forte pelo direito à sua cidadania e à Justiça.

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

Senadora Rosalba Ciarlini.
O Senador Valdir Raupp tinha pedido inscrição.
Senador Valdir Raupp.
Eduardo Suplicy não está...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 

do microfone.) – Estou. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pois não. Franqueada a palavra a Eduardo Suplicy, que 
representa o PT do Estado de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero saudar todos os Defensores Públicos brasileiros 
dos mais diversos Estados.Quero também assinalar a 
presença da Srª Daniela Solberger Cembranelli, que 
nos próximos dias assumirá a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, bem como a do representante da 
Defensoria de São Paulo, Rafael Ramia Muneratti. 

Gostaria de dizer o quão importante é que nós 
apoiemos o trabalho dos Defensores Públicos que, so-
bretudo, junto à população carente, tantas vezes têm 
dificuldades. Há pouco, a Srª Daniela Solberger Cem-
branelli aqui me falava dos problemas dos moradores 
de rua, que, às vezes, são vítimas da violência; como 
há duas semanas, aconteceu em São Paulo, no Jaça-
nã, quando cinco moradores de rua acabaram sendo 
mortos por pessoas ainda não identificadas. E digo isso 
como símbolo das necessidades prementes de tantas 
pessoas que precisam ter seus direitos assegurados.

E gostaria aqui de recomendar aos defensores 
públicos de todo o Brasil: tenham consciência, colo-
quem-se com o conhecimento de que, em breve nes-
te País, poderá haver uma renda básica de cidadania 
para a população, que será um avanço na direção de 
poder toda a população ter os seus direitos mais bem 
assegurados.

Meus cumprimentos a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

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

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
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Senadores, quando seus representantes promulgaram, 
no dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição da 
República, o povo brasileiro estava formalizando, na 
norma de mais elevada hierarquia do seu ordenamento 
jurídico, sua opção de constituir esta Nação em Estado 
democrático de Direito.

Essa opção pela democracia e pelo Estado de 
Direito desdobra-se de modo coerente ao longo de todo 
o texto de nossa Carta Magna, encontrando algumas 
de suas expressões mais cristalinas na definição da 
cidadania como um dos princípios fundamentais da 
República e no acolhimento da noção da igualdade de 
todos perante a lei já na abertura do Título concernente 
aos “Direitos e Garantias Fundamentais”.

Um dos corolários desses princípios gerais é o 
mandamento de que será sempre facultado ao cidadão 
submeter à apreciação do Poder Judiciário qualquer 
lesão ou ameaça a direito seu. Temos, nesse disposi-
tivo, o reconhecimento formal do direito de acesso à 
Justiça, preceito que, aliás, já era da tradição do nosso 
Direito Constitucional.

O Constituinte de 1987/1988, contudo, cuidou de 
ir além. Teve a clareza de que não bastava o reconheci-
mento formal do direito de acesso à Justiça. Impendia, 
outrossim, assegurar os meios para que esse acesso 
pudesse ocorrer e para que ocorresse com plenitude 
e eficácia. Por isso, determinou que o Estado preste 
assistência jurídica integral e gratuita aos que compro-
varem insuficiência de recursos.

Esse o fundamento, Srªs e Srs. Senadores, para 
a instituição da Defensoria Pública, cujo Dia Nacional, 
transcorrido a 19 de maio, hoje comemoramos.

Apenas pelo já exposto, podemos perceber cla-
ramente a extraordinária relevância dessa entidade, 
cuja existência e atuação estão intrinsecamente vin-
culadas ao sagrado direito de acesso à Justiça e, por 
via de conseqüência, a esses princípios fundamentais 
da democracia e do Estado de Direito que são a cida-
dania e a igualdade de todos perante a lei. Se todos 
os brasileiros – e mesmo todos os estrangeiros resi-
dentes no Brasil – são reconhecidos como cidadãos; 
se todos são iguais perante a lei; então ninguém pode 
ser privado da possibilidade de reclamar seus direitos 
perante os tribunais, mesmo que não disponha dos 
meios financeiros para contratar um advogado.

Sr. Presidente:
Nobilíssima é a missão do advogado. Paladino 

do Direito, buscador da justiça, defensor dos perse-
guidos e espoliados. Que dizer, então, da missão do 
defensor público, que nada mais é senão o advogado 
dos mais fracos, dos hipossuficientes, dos destituídos 
pela fortuna, dos marginalizados pelo establishment? 
Imensos são o respeito e a admiração que nutro pelo 

labor dos advogados. Maior ainda minha reverência 
pelo sacerdócio daqueles que optaram pela advocacia 
em favor dos mais humildes.

Dentro desse entendimento da missão dos defen-
sores públicos, não se poderia afigurar mais oportuna 
e adequada a escolha do dia 19 de maio como data 
comemorativa da categoria. Andou bem o legislador ao 
elaborar a Lei nº 10.448, de 2002, definindo o Dia de 
Santo Ivo como Dia Nacional da Defensoria Pública.

Falecido em 19 de maio de 1303, o Padre Ivo, 
francês, doutor em Teologia e Direito, notabilizou-se 
na defesa dos pobres e necessitados, sendo por isso 
escolhido patrono dos advogados. Numa época em 
que muito poucos se dispunham a advogar em defesa 
daqueles que eram perseguidos pelos monarcas, pelos 
tiranos que reinavam na Europa, Ivo costumava dizer 
aos acusados que o procuravam: “Se eu me convencer 
da sua inocência, vou defendê-lo.”

Sendo hoje o defensor público, em virtude dos 
dispositivos constitucionais e legais, oficialmente de-
signado como o advogado dos pobres, daqueles que 
não dispõem de recursos próprios para contratar um 
causídico, revela-se muito apropriada a escolha do 
Dia de Santo Ivo como Dia Nacional da Defensoria 
Pública.

Srªs e Srs. Senadores, o Constituinte estabele-
ceu a obrigação estatal de prestar assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos.

O Legislador federal instituiu a Defensoria Pública, 
definiu-a como função essencial à Justiça e incumbiu-
lhe da nobre missão de prestar assistência jurídica in-
tegral e gratuita – garantia fundamental estabelecida na 
Carta Magna – aos cidadãos desprovidos de recursos. 
Estabeleceu, também, entre suas muitas funções insti-
tucionais a de promover a difusão e a conscientização 
dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento 
jurídico junto àqueles que, conquanto maioria da popu-
lação brasileira, vivem à margem da rede de proteção 
social, desconhecem seus mais básicos direitos e têm 
a justiça como valor intangível.

Portanto, compete ao Poder Público, tanto no 
nível federal como no dos Estados, em cumprimento 
aos dispositivos constitucionais e legais, dar o devido 
aparelhamento às defensorias públicas, reconhecendo 
seu papel como valioso instrumento de concretização 
do direito dos necessitados.

Nessa medida, é lamentável que o Poder Públi-
co, em muitos casos, ainda deixe de cumprir seu dever 
de conferir expressão concreta ao direito dos pobres 
e necessitados à orientação jurídica e à assistência 
judiciária gratuita. Com efeito, mais do que lamentá-
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vel, essa é uma conduta que só pode ser qualificada 
como inaceitável.

São já transcorridos mais de 21 anos desde a 
promulgação da Constituição Federal, tão bem deno-
minada de “Carta Cidadã” pelo inesquecível Ulysses 
Guimarães. É inadmissível, portanto, que as defenso-
rias públicas não estejam, até hoje, devidamente es-
truturadas nos Estados.

É urgente dar efetividade às regras que impõem 
ao Poder Público o aparelhamento adequado das 
Defensorias Públicas, de modo a assegurar proteção 
jurisdicional a todos aqueles que a ela têm direito. É 
preciso ter bem claro que a assistência jurídica é ga-
rantia dos desamparados que anseiam pela justa rea-
lização de seus direitos. Para que nossa Constituição 
faça jus à qualificação de “Carta Cidadã”; para que se-
jamos coerentes com a definição constitucional de que 
a cidadania é um dos fundamentos desta República; 
cumpre que fortaleçamos as defensorias públicas em 
todo o território nacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na ocasião 
em que o Senado Federal comemora mais um Dia 
Nacional da Defensoria Pública, mostra-se oportuno 
resgatar o ensinamento do grande Nabuco de Araújo: 
Justiça apartada do povo não é Justiça.

E esta tem sido a labuta diuturna dos defensores 
públicos de todo o Brasil: levar justiça aos segmentos 
mais vulneráveis da população. Fazem-no não apenas 
em juízo, promovendo a defesa de réus ou ajuizando 
processos em busca do reconhecimento de direitos. 
Atuam, também, dentro das comunidades carentes, na 
transmissão de informações fundamentais ao exercício 
da cidadania plena e na educação em direitos.

Inovando corajosamente no cumprimento de sua 
missão institucional, os defensores públicos não hesi-
tam, hoje, em deslocar-se, juntamente com equipe e 
estrutura de apoio, a comunidades carentes, despro-
vidas dos serviços e da atenção do Estado de uma 
forma geral, a fim de difundir os direitos fundamentais 
e sociais e a forma de exercê-los. Atuam na prestação 
de informação, orientação e assistência jurídica a es-
sas comunidades, articulando as medidas pertinentes 
a garantir os direitos dos cidadãos de baixa renda, pro-
movendo a cidadania e o acesso à Justiça.

Por conta do magnífico trabalho que desenvolvem, 
do mais profundo alcance político e social, merecem 
os defensores públicos de todo o Brasil a homenagem 
do Senado Federal pelo transcurso do 19 de maio, Dia 
Nacional da Defensoria Pública.

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

A Presidência agradece às personalidades que nos 

honraram com o seu comparecimento, inclusive ao 
Presidente do DEM, Deputado Rodrigo Maia, que 
aqui se encontra prestigiando a Defensoria Pública, 
acompanhado do Líder do seu Partido na Casa, José 
Agripino Maia, e suspende a sessão por cinco minutos 
para os cumprimentos.

(Suspensa a sessão às 17 horas e 49 
minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 
59 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está reaberta a sessão de 25 de maio de 2010.

Estamos na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 
53ª Legislatura.

Na primeira parte, celebramos o Dia Nacional da 
Defensoria Pública.

A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que o Período do Expediente da sessão de-
liberativa ordinária de amanhã, dia 26 do corrente, 
será destinado a reverenciar a memória do Senador 
Jefferson Péres, pelo segundo ano de seu falecimen-
to, ocorrido em 23 de maio de 2008, nos termos do 
Requerimento nº 109, de 2010.

Esclarece, ainda, que cont inuam aber tas 
as inscr ições para a refer ida homenagem. 

A Presidência comunica, ainda, que o Período do 
Expediente da sessão deliberativa ordinária de quinta-
feira, dia 27 do corrente, será destinado a comemorar 
o Dia do Contabilista, nos termos do Requerimento 
nº 374, de 2010.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 553, DE 2010

Na forma do disposto no Regimento Interno e 
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as 
seguintes homenagens pelo falecimento de Francisco 
Roberto André Gros, ocorrido dia 20 de maio do cor-
rente, na cidade de São Paulo:

I. inserção em ata de voto de profundo pesar;
II. apresentação de condolências:

a) à Maria Isabel, viúva, e aos seus fa-
miliares;

b) ao Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social, do qual foi Pre-
sidente;

c) a Petrobras, do qual foi Presidente;
d) ao Banco Central do Brasil, do qual 

foi Presidente, em duas gestões;
e) à Comissão de Valores Mobiliários, da 

qual foi Diretor;
f) à Fosfértil, da qual foi Presidente;
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g) à Aracruz Celulose, da qual foi Pre-
sidente;

h) à OGX, da qual foi Presidente e era 
membro do Conselho de Administração.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010. – Sena-
dor Marco Maciel.

REQUERIMENTO Nº 554, DE 2010

Na forma do disposto no Regimento Interno e 
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as 
seguintes homenagens pelo falecimento de Máguida 
Maria Godoy Urquisa, ocorrido na cidade do Recife, 
estado de Pernambuco:

inserção em ata de voto de profundo pesar;
apresentação de condolências aos seus familia-

res, especialmente à sua mãe a Deputada Estadual 
Jacilda Urquisa e a seu pai Dr. Hélio Urquisa;

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010. – Sena-
dor Marco Maciel.

REQUERIMENTO Nº 555, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao povo de 
Maués/AM, pelo transcurso, no dia 24 de 
maio, do aniversário do Município.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Povo de Maués, 
no Amazonas, pelo transcurso do seu aniversário de 
criação, no dia 24 de maio.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso seja 
cientificado o Prefeito Odivaldo Miguel de Oliveira Pai-
va e por seu intermédio, o Vice-Prefeito e o Presidente 
da Câmara Municipal, Srs. Deny Dorzane Martins e 
Miguel Antonio Gonçalves.

Justificação

Localizada à margem direita do Rio Maués-Açu, 
a cidade de Maués foi fundada em 1798, por Luiz Pe-
reira da Cruz e José Rodrigues Preto. Atualmente, é 
considerada uma das mais belas do Amazonas, dis-
tando de Manaus 268 km, em linha reta, e 356 km 
por via fluvial.

Inicialmente, denominada Luseia, com o tempo 
transformou-se em missão carmelita, com nome de 
Maués. O líder, nessa época, era o Frei Joaquim de 
Santa Luzia.

Por decreto de 25 de junho de 1833, a missão foi 
considerada vila, sob a invocação de Nossa Senhora 
da Conceição de Luseia.

Em 1853, pela lei nº 25 de 3 de dezembro, de 
iniciativa do Deputado Marcos Antônio Rodrigues de 
Souza, a vila tornou-se cidade, com o nome de São 

Marcos de Mundurucâmia. Já na República, em 1895, 
pela Lei nº 133 de 5 de outubro, a localidade tornou-
se Comarca. E em 4 de maio de 1896 é considerada 
município pelo novo regime jurídico, com o nome de 
Maués, pela Lei nº 137.

A cidade tornou-se famosa no País por ser gran-
de produtora de guaraná, o que lhe valeu o cognome 
de Capital do Guaraná.

Com quase 40 mil habitantes, Maués é condu-
zida com acerto pelo Prefeito Odivaldo Miguel de Oli-
veira Paiva.

O voto que ora requeiro é justa homenagem do 
Senado Federal a esse próspero município amazo-
nense.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010 – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 556, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) nº 319, de 2009, volte a 
tramitar independentemente, por versar sobre matéria 
específica em relação à dos PLS nº 91/2003 e PLS 
nº 271/2008.

Justificação

O PLC nº 319/2009, de autoria do Deputado Tarci-
sio Zimmermann, dispõe sobre o exercício da profissão 
de motorista. Como se trata de um tema específico, 
que toca diretamente na categoria profissional, avalio 
– atendendo ao pedido da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Terrestres – que o PLC 
nº 319/2009 deva ter curso próprio e independente.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010 – Sena-
dor Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 557, DE 2010

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a realização de 
homenagem no período do expediente da Sessão do 
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dia 9 de setembro de 2010, às 14:00 h, destinada a 
comemorar os quarenta e cinco anos de criação da 
profissão do Administrador.

Justificação

Em  9 de setembro do corrente ano a profissão 
de administrador, que foi criada pela Lei nº 4.769, de 
1965, completará quarenta e cinco anos. Atualmente, 
a profissão é exercida por pessoas com graduação 
nesse curso, que tenham a devida habilitação pelo 
Conselho Regional de Administração, que fiscaliza o 
exercício da profissão.

A profissão de Administrador tem se tornado ao 
longo dos anos uma profissão que atua e decide o des-
tino de milhares de organizações públicas e privadas. 
Afinal, o administrador é a pessoa responsável pelo 
gerenciamento de recursos humanos, tecnológicos, 
materiais, financeiros, visando soluções e resultados 
eficazes para as organizações com as quais estão 
comprometidos.

Assim objetivando conferir o merecido reconhe-
cimento aos profissionais de administração e destacar 
a importância desta profissão no desenvolvimento do 
país, propomos o presente requerimento de sessão es-
pecial a ser realizada no dia 9 de setembro de 2010.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010. – Sena-
dor Marconi Perillo – Senador Demóstenes Torres 
– Senador Gariabaldi Alves Filho – Senador Jeffer-
son Praia – Senador Flexa Ribeiro – Senador Pedro 
Simon – Senador Eduardo Azeredo – Senador Tião 
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Há aqui uma solicitação de liderança. Então, 
nós chamamos, regimentalmente, um orador inscrito 
e um líder. Vamos chamar um líder inscrito e, depois, 
um orador inscrito.

O Líder inscrito é... Francisco Dornelles não está 
presente? (Pausa.) Agorinha estava.

Tem a palavra o Senador Alfredo Nascimento. V. 
Exª está inscrito e eu cedo a tribuna do Senado a V. 
Exª, como Líder do PR, representando o Amazonas, e 
traduz a grandeza do Senado da República quando o 
Poder Legislativo o emprestou ao Executivo para, exi-
tosamente, dirigir um dos Ministérios mais importantes 
deste País, o Ministério dos Transportes.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Pela liderança. Sem revisão do orador) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa 
para chamar a atenção sobre os graves problemas da 

saúde pública do Amazonas. Quem me dera tratar de 
um assunto mais ameno, quem me dera a valorosa 
oportunidade de comentar com V. Exªs os avanços 
sociais registrados em meu Estado.

Hoje, recorro ao microfone desta Casa para fazer 
coro ao cidadão amazonense que tem buscado, em 
vão, atendimento médico na saúde pública do meu Es-
tado. Venho externar, Sr. Presidente, a preocupação e 
a indignação que afligem aqueles que, precisando da 
atenção mínima ou dos procedimentos mais sofistica-
dos, encontram apenas abandono, filas e superlotação; 
as faces mais visíveis do verdadeiro colapso por que 
passa a saúde pública do meu Estado. 

O alerta vem da capital, a minha querida Manaus, 
que tem sido palco da inação do poder público muni-
cipal e estadual. A despeito de sua pujança, do seu 
desenvolvimento, Manaus tem negado a seus cidadãos 
o cuidado mais básico à saúde; tem negado às suas 
crianças atendimento digno e eficiente nos hospitais 
públicos, distorção que tem ilustrado as páginas dos 
jornais, diariamente, numa saraivada sistemática de 
denúncias, cujo teor beira o folhetim. 

Graças à atuação da imprensa, soubemos que, 
dias atrás, dezenas de crianças levadas ao atendimento 
de emergência do Pronto-Socorro Infantil João Lúcio, 
o Hospital Joãozinho, encontraram um dos maiores e 
mais importantes estabelecimentos de saúde pública 
da zona leste da cidade de Manaus superlotado. 

Não puderam receber nenhum ajuda e foram 
transferidas às pressas para outras unidades – hospi-
tais particulares é claro –, independente da gravidade 
de sua situação. 

O Hospital Joãozinho virou caso de polícia e o 
Ministério Público estadual decidiu investigar por que 
as crianças são atendidas nos corredores, por que são 
acomodadas em macas e cadeiras, por que o atendi-
mento é encerrado às 17h todos os dias. 

Qual é o problema ali? Falta de recursos? Má 
gestão? Falta de planejamento? 

A população de Manaus quer saber o que está 
acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo. 
Por isso, decidi questionar o Ministério da Saúde acer-
ca do volume e da destinação dos recursos federais 
destinados ao Estado do Amazonas e ao Município 
de Manaus. 

O caos da saúde, em Manaus, atinge também a 
população adulta. São 300 cidadãos na fila por uma 
cirurgia há seis meses. Eu repito: seis meses por uma 
cirurgia em um dos hospitais de Manaus! Será que 
esses pacientes podem esperar tanto? A rede públi-
ca não está preparada para o aumento da demanda 
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em algumas especialidades, impondo ao cidadão um 
risco de mal súbito, não porque tem problemas, mas 
porque não foi atendido. 

Sr. Presidente, para que V.Exª tenha uma ideia 
pesquisa recente produzida por um instituto do meu 
Estado demonstra que é cada vez mais alto o nível de 
insatisfação da população de Manaus com a saúde. 
Foram ouvidas 2.500 pessoas, entre o final de janeiro 
e os primeiros dias de março deste ano: 61% por cento 
dos entrevistados declararam estarem totalmente in-
satisfeitos com o tempo necessário para a marcação 
de consultas, exames e outros procedimentos na rede 
pública; 64% por centro dos entrevistados informa-
ram estar totalmente insatisfeitos com o tempo médio 
transcorrido entre a marcação e a coleta de exames 
na rede pública; 62% por cento declararam estarem 
totalmente insatisfeitos com o tempo médio decorri-
do entre a marcação e a consulta com um médico da 
rede pública.

O descaso com a saúde é tanto que nenhuma 
autoridade até esse momento ofereceu uma explica-
ção sequer. O cidadão tem de conviver com a falta ou 
a precariedade do atendimento e o silêncio, o absoluto 
silêncio do poder público.

Cabe a mim, representante do povo do Amazonas 
e do cidadão de Manaus, erguer a voz e cobrar solu-
ções. Soluções que tornem o atendimento mais digno 
e eficiente. Soluções que resgatem a credibilidade do 
poder público. Soluções que ofereçam ao cidadão um 
atendimento humano.

Os principais jornais do meu Estado publicaram 
as seguintes manchetes: 

Hospital é obrigado a transferir crianças. Por causa 
da falta de leitos no Pronto-Socorro Infantil João Lú-
cio, crianças tiveram que ser transferidas para outras 
unidades da rede pública de saúde e para hospitais 
particulares.

Um outro jornal publica: “O Amazonas tem 300 
pessoas na fila para uma cirurgia, tendo de aguardar 
pelo menos seis meses”.

O contraponto, Sr. Presidente, é que esse mesmo 
jornal publica no mesmo dia que o Estado do Amazonas 
é o quinto em gasto com propaganda por habitante.

Dados publicados pelo Jornal Folha de S.Paulo 
mostram que o Amazonas é o quinto do país que mais 
gastou com publicidade por habitante no ano passado. 
Enquanto isso, Sr. Presidente, as crianças estão aban-
donadas, jogadas em macas e cadeiras no Hospital 
Infantil João Lúcio.

Estou enviando, neste momento, ao Sr. Ministro 
da Saúde, ofício em que pergunto mais ou menos o 
seguinte: o volume e a destinação de recursos repas-
sados pelo Ministério da Saúde ao Estado do Ama-

zonas e à Prefeitura de Manaus; quais as instituições 
que têm sido contempladas e com quanto; o volume 
de recursos destinado às modalidades de atendimento, 
quais sejam os procedimentos de média e alta comple-
xidade, convênios e projetos; os indicadores de saú-
de mais recentes, no que tange à mortalidade infantil, 
mortalidade materna, mortalidade em decorrência de 
violência, etc.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento para 
alertar as autoridades do meu Estado, solicitando 
providências. E faço também o envio desse ofício ao 
Ministro da Saúde para obter as informações e logo 
volto a esta tribuna para esclarecer os recursos que 
estão sendo enviados ao Estado e como estão sendo 
aplicados.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador Al-
fredo Nascimento, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Pois não.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Acabei de 
chegar. Estávamos, em uma reunião na Comissão de 
Meio Ambiente, tratando sobre energia. Eu peguei 
uma parte do pronunciamento de V. Exª e queria pa-
rabenizá-lo por destacar um dos pontos importantes 
do nosso Estado: a questão da saúde. Estivemos, há 
algum tempo, eu e o Senador Arthur Virgílio, em uma 
reunião importantíssima, sobre a questão da saúde 
no Estado do Amazonas, no Conselho Regional de 
Medicina do nosso Estado. E lá, todos os conselheiros 
destacaram sua preocupação com relação a diversos 
índices relacionados à saúde do Estado do Amazonas. 
E ali percebemos que temos que avançar no sentido de 
que as políticas públicas nessa área sejam realmente 
canalizadas de forma que a nossa população tenha 
bons resultados, uma saúde adequada, bom tratamento 
nos hospitais, disponibilidade de medicamentos, bom 
atendimento, médico disponível, que tudo isso possa 
acontecer no Estado do Amazonas, especialmente no 
interior do nosso Amazonas. Portanto, quero parabe-
nizar V. Exª pela abordagem relevante que faz deste 
tema de grande preocupação não só, acredito, no Es-
tado do Amazonas, mas na Amazônia. Muito obrigado 
pela oportunidade do aparte.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Senador, quero me juntar a V. Exª e ao Senador 
Arthur Virgílio. Logo que eu receber as informações 
do Ministério da Saúde, vamos juntos discutir, com o 
Sindicato dos Médicos, com o Conselho Regional de 
Medicina, as soluções para a saúde pública do nosso 
Estado, que carece, urgentemente, de providências.

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

Esse foi o Senador Alfredo Nascimento, do Amazonas, 
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denunciando a falácia do sistema de saúde pública 
no seu Estado.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Mão Santa, eu enviei à Mesa requerimen-
to pedindo, nos termos do Regimento, voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Amazonas Brasil, bem como 
o encaminhamento, pela Mesa do Senado, de condo-
lências à família. 

Eu quero aqui ressaltar, numa breve justificação, 
que o Sr. Amazonas Brasil, além de filho de uma tra-
dicional família pioneira do Estado, foi Vereador pelo 
Município de Boa Vista, membro do Tribunal de Con-
tas, do qual foi Presidente por duas vezes, historiador, 
escritor, jornalista, membro da Academia Roraimense 
de Letras e responsável por uma coletânea de obras 
que registram a história do Estado de Roraima e per-
petuam os traços da cultura roraimense.

Ele faleceu esta madrugada, em Brasília.
Eu e o Senador Augusto Botelho assinamos o 

requerimento que acabei de ler.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Mozarildo Cavalcanti, já está na minha mão 
o Requerimento nº 558. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 558, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Amazo-
nas Brasil, bem como o encaminhamento, pela Mesa 
do Senado Federal, de condolências à família.

Justificação

Amazonas Brasil foi vereador pelo Município de 
Boa Vista/RR, e Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Roraima por duas vezes. Historiador, es-
critor, jornalista e membro da Academia Roraimense 
de Letras, Amazonas Brasil foi responsável por uma 
coletânea de obras que registram a história do Esta-
do de Roraima e perpetuam os traços da cultura ro-
raimense.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti – Senador Augusto Botelho.

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

Seguem as assinaturas de Mozarildo Cavalcanti 
e Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Senado Mão Santa...

O SR. PRESIDENTE(Mão Santa. PSC – PI) – 
Chamo o Dr. João Pedro para dar atendimento ao re-
querimento de voto de pesar.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Eu gostaria só de fazer uma observação.

O SR. PRESIDENTE(Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª vai encaminhar o requerimento?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE(Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª pode encaminhar o requerimento, que já está 
sendo encaminhado.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O Ama-
zonas Brasil é um roraimense que lutou muito. Inclusi-
ve, na época da Revolução, ele teve que desaparecer. 
Depois, voltou para Roraima e sempre foi engajado na 
política. Era um historiador que coletou as histórias, 
que conviveu dentro das comunidades e que escreveu, 
inclusive, alguns livros sobre a Raposa Serra do Sol, 
livros que refletiam o sentimento das pessoas que vi-
viam naquelas regiões.

Infelizmente, ele foi atingido por uma doença que 
o deixou... Estava há quase dois anos se tratando aqui 
em Brasília e foi vencido pela doença ontem.

A Família Brasil é uma das famílias fundadoras 
do nosso Estado. A maioria das ruas principais da 
parte antiga da cidade tem o nome do avô dele, do 
pai dele e das pessoas de lá. Além disso, foi membro 
e Presidente, por duas vezes, do Tribunal de Contas 
do Estado e também membro da Academia de Letras 
de Roraima.

Para nós, é uma grande perda, porque ele era 
uma pessoa muito ligada aos costumes, à nossa gente 
de Roraima. Ele, inclusive, é meu parente, porque a 
mãe dele era minha parenta, a Tia Terezinha.

Ele deixa um buraco na cultura de Roraima por 
ser, inclusive, um desses roraimenses assim ranzinzas, 
um defensor dos costumes, que gostava de comer tar-
taruga, uma coisa considerada crime, mas um hábito 
da nossa região. A tartaruga é um prato típico do meu 
Estado. O pai dele, antigamente, era um grande pes-
cador, e ele defendia os costumes da nossa terra.

Para nós, é uma grande perda, mas tenho certeza 
de que ele irá para um lugar bom na outra dimensão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exªs serão atendidos de acordo com o Regimento.

O voto de pesar já está sendo encaminhado 
pela Mesa Diretora e pelo Secretário Executivo, João 
Pedro.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo. 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência designa, nos termos do art. 140 do Re-
gimento Interno, o Senador Romero Jucá para Rela-
tor do Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, em 
substituição ao Senador Edison Lobão.

À Drª Claudia Lyra, para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora, um orador inscrito. O orador inscrito que está 
na vez é o Senador Paulo Paim, que representa o Rio 
Grande do Sul e o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, eu queria, no início 
da minha fala, cumprimentar meus amigos de Brasí-
lia que vieram hoje ao Senado somente agradecer 
aos Senadores e Deputados por sua votação tanto 
na questão do fator como na questão dos reajustes 
dos aposentados.

Sei que vocês estão procurando os gabinetes e 
conversando com cada Senador e Deputado dentro do 
possível e agradecendo. Parabéns pelo trabalho que 
vocês fizeram, principalmente em Brasília, onde houve 
tantas vigílias. Os senhores estão de parabéns.

Não é porque vocês estão aqui, pois sabem que 
falo deste tema pelo menos uma vez por semana, que 
hoje pretendo fazer uma reflexão sobre a votação des-
ses dois temas da semana passada: do fim do fator e 
do reajuste do aposentado.

Sr. Presidente, quanto a esses assuntos, o fim 
do fator e o reajuste de 7,7% aos aposentados, tomo 
a liberdade de dizer que é um assunto que vem sendo 
discutido, no mínimo, por um em cada dois brasileiros. 
Eu diria que, dos 192 milhões, mais de 96 milhões de 
brasileiros, quase 100 milhões de brasileiros estão a 
debater esse tema, com certeza absoluta.

Os jornais de hoje, Sr. Presidente, trazem em suas 
principais manchetes que setores do Governo pedem 
ao Presidente Lula que vete tanto o fim do fator como 
também o reajuste de 7,7% dado aos aposentados.

Eu quero fazer esta reflexão – sei da audiência 
da TV Senado por grande parte do povo brasileiro – 
dizendo que é inadmissível pensar no veto aos 7,7%, 
porque o nosso Governo já concedeu, em janeiro, 
6,14%, que causou um impacto de, mais ou menos, 
R$8 bilhões. 

Ora, também o nosso Governo, na reunião de 
que participei, com as lideranças dos aposentados, 
estava disposto a chegar a 7%. A única divergência 
foi no 0,72%. Se a divergência é no 0,72%, é uma di-
vergência de em torno de R$600 milhões. Então, não 
quebrará a Previdência você atender uma demanda 
que dá um investimento, porque não é gasto, de R$8 

bilhões, mas quebraria a Previdência se você pagasse 
o 0,7%, que é R$600 milhões.

Fico até triste de ver alguns especialistas levan-
tarem esse tipo de argumento. Às vezes, eu acho que 
eles querem contar uma piada para que as pessoas 
possam sorrir um pouco. Mas contar piada com a des-
graça dos outros eu acho que não é uma boa idéia; pelo 
contrário, é uma piada daquelas macabras, em que a 
pessoa, em vez de sorrir, se assusta e até chora.

Vamos a outro fato. De acordo com a Secretaria 
de Política da Previdência Social, desde a sua cria-
ção, em 1999, o fator previdenciário proporcionou uma 
economia, segundo eles, de mais ou menos 10 bi. Ou 
seja, o gasto com o corte, a queda do fator, seria de 
1 bi por ano. Alguns jornais fazem confusão e botam 
10 bi por ano. Ora, confundem 1 bi por ano com 10 bi 
por ano, como eu vi hoje num jornal aqui de Brasília. 
Esses dados são oficiais, eu não estou inventando os 
números. Com a queda do fator, o investimento pró-
trabalhador é de 1 bi por ano, e não 10 bi por ano.

Quero dar mais um dado: 1 bi por ano é um valor 
muito pequeno, comparado aos 211 bilhões referentes 
aos gastos totais com o pagamento dos benefícios do 
regime geral em 2009. A receita, por sua vez, foi 273 
bilhões. Pagamos 211 – somos nós que pagamos, 
porque nós que contribuímos para a Previdência –, pa-
gamos pelos benefícios 211; a receita foi 273 bilhões. 
Claro que há aí outras coisas que são pagas, mas são 
na linha da assistência social, e quem está pagando 
essa assistência é só o assalariado brasileiro. 

O impacto da extinção do fator previdenciário nas 
contas do Governo, em 2011, será no máximo em tor-
no de 1 bi, 1,2 bi. Por isso que eu não consigo aceitar. 
Não é nem entender, é aceitar, pois estamos vivendo, 
como se diz, um momento mágico na economia bra-
sileira. Todo o panorama macroeconômico brasileiro 
aponta para um crescimento acima do previsto pelos 
especialistas. Os altos níveis de arrecadação do mês 
de abril bateram todos os recordes, atingindo 70,9 bi-
lhões. Isso representa um aumento real de 16,7% em 
relação a abril de 2009 – dados do jornal Valor Eco-
nômico, O Estado de S. Paulo, O Globo, ainda deste 
mês de maio. Ou seja, 16,7% a mais.

No primeiro trimestre deste ano, a economia cres-
ceu 9,85% – bem acima dos 8% projetados inclusive 
pelos mais otimistas. Ou seja, quanto mais há cresci-
mento, mais a Receita arrecada e, consequentemente, 
a Previdência. No País, foram criados 962 mil empregos 
com carteira assinada de janeiro a abril deste ano. Isso 
significa o quê? Mais arrecadação da Previdência. Ora, 
se gerei 962 mil empregos com carteira assinada de 
janeiro a abril, a Previdência arrecadou também mais. 
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O aumento esperado do PIB passou de 5,5% para 6%, 
e hoje já se fala em um PIB de 7% a 8%.

Quero destacar aqui o que dizem os próprios jor-
nais. O Globo de hoje noticia que o Governo anunciou 
que o Brasil se aproxima do pleno emprego. Para ele, a 
situação está cada vez mais confortável e será crucial 
para o crescimento da economia.

Eu só vou citar um dado. Senador Nascimento, 
Senador Arthur Virgílio, esse dado acho interessante. 
Tenho um escritório em Canoas – e nas obras do PAC 
V. Exª foi fundamental, nas obras de Canoas, rodovia 
do PAC e tantas outras. Um empresário me procurou 
em Canoas e disse: “Paim, consiga-me 500 empre-
gados, e aloco todos”. Só para trabalhar ali nas obras 
que estão vindo lá de São Leopoldo a Porto Alegre. 
Quinhentos empregados!

Mas por que dou esses dados, elogiando o nosso 
Governo? Porque isso significa que estamos bem, a 
economia está bem; com uma política de quase pleno 
emprego; como disse inclusive o Presidente, significa 
que a Previdência arrecada muito, muito mais. Aí repito: 
ora, pleno emprego significa o quê? Mais arrecadação 
para o caixa da Previdência, principalmente no que cor-
responde à contribuição de empregado e empregador, 
PIS/Pasep, contribuição sobre o lucro, faturamento, 
enfim, Cofins. E aí, o trabalhador recebendo mais, até 
os jogos lotéricos aumentam, e, consequentemente, 
contribuem mais também para a Previdência.

Enfim, Senadores e Senadoras, a economia vai 
muito bem, obrigado. Não existe motivo algum para 
não pagar o reajuste dos aposentados e aprovar o 
fim do fator.

Sr. Presidente, é a hora e a vez de acabarmos, 
de uma vez por todas, com o chamado redutor das 
aposentadorias dos mais pobres. Precisamos acabar 
com o fator. Repito: mais pobres, sim. Só para vocês 
terem uma idéia, 69% do regime geral da Previdência 
ganham 1 salário mínimo da Previdência; 13% ganham 
de 2 a 4; 5% ganham de 4 a 5.

Então, estamos falando que quem pega o fa-
tor são aqueles que ganham cinco salários mínimos 
para menos. Esses é que pegam o fator, porque os 
que ganham altos salários, seja na área pública ou 
privada, não pegam o fator. Daí o teto da área pública 
é de R$27 mil...

(Interrupção do som.)

O SR PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, estamos falando desse universo. E, como 
aqui eu insistia, mesmo na área privada: se o cidadão 
ganha R$30 mil por mês, até R$3.465 ele pega o fator, 
mas, acima disso, ele vai para onde? Vai para a previ-
dência privada. E na previdência privada também não 

tem fator. Então, ele se aposenta com uma bela apo-
sentadoria na área privada, porque nem a previdência 
privada teve a maldade de querer adotar o fator.

Não há argumento algum que me convença. Posso 
até pegar alguns argumentos. José Pastore, professor 
da USP e que tem uma visão empresarial, diz: “Toda 
vez que o Brasil cresce 4,5% ou mais, falta mão de obra 
qualificada”. Conforme o professor, o mercado prevê 
um crescimento de mais de 6%, como eu dizia antes, 
que pode chegar a 7%, 8%. “O déficit de trabalhado-
res qualificados” – diz ele – “chega a ser preocupante, 
na construção civil, no agronegócio, na saúde, hotéis, 
enfim, em todos os ramos da indústria.”

Mas isso é bom. É bom! Estamos com uma po-
lítica quase de pleno emprego, e a Previdência nunca 
arrecadou tanto, Senador Papaléo, como está arre-
cadando agora.

Vou pedir uma tolerância do Senador Mão San-
ta, porque esses dados são importantes. Vejo alguns 
tecnocratas dizerem que vamos quebrar a Previdência 
com esse reajustezinho de zero cent a mais; ou que 
se aplique a média das 80 maiores contribuições de 
1994 para cá, como fazem para os servidores, mas não 
apliquem o redutor, que só aplicam para o trabalhador 
do regime geral da Previdência.

Deixe-me pegar um dado da LDO deste ano. O 
Senador Tião Viana, Relator, diz o seguinte: “É previsto, 
no primeiro bimestre, um aumento superior a 15,8% 
sobre a receita de 2009. Aplicando 15,8% poderíamos 
projetar um crescimento – agora, em 2010 – de 42,6 
bilhões na receita de 2010. As projeções, avanço mais, 
poderemos chegar este ano a 300 bilhões”.

(Interrupção do som)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, quero ainda lembrar que, quando aprovamos, 
aqui, o fim do fator, eles disseram que tínhamos ado-
tado a média curta e que a média curta não dá, por-
que são as últimas 36. Lá, na Câmara, acordamos e 
ficaram as 80 maiores contribuições. Daí, ficou uma 
média longa. Não há mais motivo, agora, para dizerem 
que não aceitam o fim do fator.

Na questão do reajuste do aposentado, a mesma 
coisa. Tínhamos aprovado aqui 100% do PIB, mas, no 
acordo – e cumprimos o acordo, o Senador Papaléo 
esteve comigo lá –, fomos para 80% do PIB, que deu 
7,72%.

Senador Mão Santa, vou concluir: eu só chego a 
uma conclusão aqui. Há inúmeros dados que vou deixar 
à disposição dos Senadores que tiverem dúvida sobre 
esse tema, mas só vou dizer isto: estou convencido de 
que alguns tecnocratas não estão aceitando os 7,72% 
e o fim do fator sabe por quê, na minha avaliação? É 
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porque eles não perceberam que dava para acabar 
com o fator e dava para dar o reajuste aos aposenta-
dos. Como eles não perceberam isso e o Congresso 
saiu na frente – a bola estava no pênalti, o Congresso 
veio e fez o gol, – eles pensaram: “Aí não; anulem o 
gol, porque não vale. Esse pênalti que os congressis-
tas bateram tem de ser anulado!” Isso porque eles não 
alertaram o Governo que era o momento de acabar 
com o fator e de também dar um reajuste mais decente 
– só mais decente, não aquilo que gostaríamos – para 
o aposentado.

Eu vou terminar, Senador Mão Santa, com essa 
reflexão. Não há outro argumento. Estão aqui todos os 
dados. Todos os dias, peço a técnicos – não pensem 
que invento números – e mando levantar na LDO, man-
do entrar no Siafi, mando entrar nas contas da Previ-
dência, para dados e números. Fizemos as projeções 
e se comprova: R$1,6 bilhão, R$1,8 bilhão no máximo. 
Eu sou obrigado a repetir isso. O que já ouvi, meus 
amigos de Brasília: de R$175 milhões a R$4 bilhões, 
a R$6 bilhões. Um absurdo que não tem o mínimo de 
lógica! E, quando eu começo a colocar essas verda-
des, os números começam a cair: “Não, acho que não 
é bem isso mesmo, acho que são R$2 bilhões; acho 
que são R$2,5 bilhões.” Daqui a pouco, chegam no 
R$1,6 bilhão.

Mas a impressão que me dá é esta: o Congres-
so, corretamente, dizer a hora de terminar com o fa-
tor. Olha o que eu ouvi esses dias. Esta eu vou ter de 
contar, Senador Mão Santa, e daí termino, prometo a 
V. Exª que termino: “Não, se cair o fator, vai se permitir 
que o cidadão se aposente com 40 anos.”

Daí eu disse o seguinte – aí tem que rir, não é?: 
“Vai ver que o cidadão, homem ou mulher, começou 
a trabalhar com cinco anos, e essa pessoa que falou 
isso deve ter assinado a carteira dele”. Eu vi em um 
programa de televisão: “Não, com 40 anos, 42 anos”. 
Meu Deus do céu! Se tu és obrigado a contribuir por 
35 anos, só se tu começaste a trabalhar com 5 anos. 
Ao natural, são 51 anos, meus amigos! Nem que eu 
não quisesse, são 51 anos, porque você começa a 
trabalhar com 16 - eu fui constituinte -, como manda 
a Carta Magna, com mais 35 de contribuição são 51 
anos. E, mesmo a mulher, que são cinco anos a menos, 
se aposentaria com 46 anos. Mas, como nós sabemos 
que ninguém consegue, corrido, complementar os 35 
anos, a média hoje são 53 anos. Se me dissessem “as 
pessoas estão se aposentando com 50 anos, com 53 
anos, com 55 anos”, aí tem uma lógica...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
peço permissão para interrompê-lo e prorrogar a ses-
são por mais duas horas, para que todos os oradores 
que queiram usar da palavra tenham direito.

V. Exª pode continuar na tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas que-

rer convencer o povo brasileiro de que a queda do fa-
tor vai permitir que as pessoas se aposentem com 40 
anos, com 42 anos, provem-me um caso. Aí o camara-
da que fez isso cometeu um crime, porque ele pegou 
uma criança com 5 anos, assinou a carteira e pagou a 
previdência dela. Mas é meio difícil provar isso. Se me 
provarem um caso de alguém que está com carteira 
assinada aos 5 anos de idade, porque só assim que 
vai dar os 40 anos.

Eu quero mostrar o nível de debate a que che-
garam criando aquilo que eu chamo de um terrorismo 
absurdo para não aceitarem o fim do fator e o rea-
juste do aposentado, acompanhando nem os 100% 
do PIB, mas os 80% do PIB. Mas, como são alguns 
tecnocratas – eu sei que o Presidente Lula não deve 
estar comungando com essa visão –, eu estou muito 
tranquilo e quero dizer que todos os números que le-
vanto aqui estão à disposição. Porque, depois que eu 
termino de falar, eu deixo registrado aqui nos Anais 
da Casa. Peguem os meus números e vejam se estão 
ou não errados.

Então, não procede a tal de aposentadoria preco-
ce com 41, 42 ou 44 anos. Repito: são 16. Só se não 
sabem fazer contas. Eu só posso começar a trabalhar 
com 16 anos e, com mais 35 de contribuição, deu no 
mínimo 51 anos. Estou repetindo tanto que é para al-
guns entenderem que não tem fundamento. Por isso, 
eu ainda estou animado na linha de que os 7,7% não 
vão ser vetados, e nós avançaremos, de uma vez por 
todas, para que o fator não continue mais a confiscar 
metade do salário do trabalhador. E repito: só para quem 
ganha menos que R$3.000,00. Porque ninguém ganha 
o teto. Você pegou o fator, baixa-o para R$2.300,00. 
Então, estamos falando de R$2.300,00 para baixo. O 
alto salário, infelizmente ou felizmente – porque eu 
não quero o fator para ninguém –, nunca pegou e não 
vai pegar o fator.

(O Senhor Presidente faz soar a cam-
painha.)

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador 
Paulo Paim, a posição que adotei, desde o primeiro 
momento, junto com V. Exª - que defende, como eu 
defendo, o reajuste aos aposentados –, foi que o per-
centual concedido ao salário mínimo fosse transpos-
to para aqueles que ganham mais do que um salário 
mínimo na aposentadoria. Nós não conquistamos os 
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100%, mas conquistamos 80%, que deu os 7,72%. Já 
foi uma conquista. Quando as pessoas argumentam 
que nós estaríamos defendendo uma coisa indefen-
sável, tendo em vista que o Brasil quebraria, que a 
Previdência quebraria, eu não tenho nem ao menos 
argumentado que o Brasil tem batido recordes suces-
sivos de arrecadação e o Brasil tem exibido números 
altamente positivos e favoráveis de geração de empre-
go, o que reproduz imediatamente em fator positivo 
para Previdência, porque, quanto maior o número de 
pessoas empregadas com carteira assinada, maior a 
arrecadação da Previdência e, evidentemente, menos 
pressão sobre o caixa da Previdência. Esses são os 
dados que a imprensa divulga todos os dias. E outra 
coisa: não passa pela minha cabeça que um Senador 
do PT, como é V. Exª, expert no assunto, não tenha 
conversado com a área econômica ou com uma as-
sessoria competente para ver que esses números ape-
nas fazem justiça ao aposentado; não quebram coisa 
nenhuma, eles fazem justiça ao aposentado, tanto o 
reajuste como o fim do fator previdenciário. Com um 
detalhe: quando nós votamos o fator previdenciário 
aqui - votamos de novo de volta da Câmara -, ninguém 
nos apresentou alternativa nenhuma, ninguém falou 
sobre a questão de idade mínima de aposentadoria, 
ninguém falou em regra de transição, ninguém propôs 
nada em contrário; nada. Ou seja, a situação proposta, 
pelo que veio da Câmara, deve ser, evidentemente, 
uma situação aceitável, porque não nos propuseram 
nenhuma alternativa para que pudéssemos escolher e 
estabelecer um debate. Nada. Então, não passa pela 
minha cabeça que, tendo essa matéria passado pela 
Câmara dos Deputados, onde o Governo tem ampla 
maioria, tendo sido debatida e discutida no Senado, 
como o foi, e tendo sido aprovada por unanimidade, 
como o foi, sem a necessidade de estabelecimento de 
alternativa para o fator previdenciário, que se venha 
a vetar esse fato, pura e simplesmente. Eu quero me 
manifestar, mais uma vez, favorável à tese que espo-
samos, e manifestar a minha solidariedade à sua luta, 
que eu homenageio e reconheço como uma luta per-
manente, autêntica e corajosa em favor do aposentado 
do Brasil. (Palmas.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador.

Concluo, Senador Mão Santa, dizendo que essa 
caminhada para garantir o aumento real e o fim do fator 
não é uma caminhada de agora. O Senado aprovou 
há mais de dois anos. Então, que ninguém venha me 
dizer que estamos discutindo esse tema neste ano. O 
Senado discutiu esse tema um ano antes, votou-o há 
dois anos e o remeteu para a Câmara. A Câmara dos 
Deputados entendeu que devia pegar os dois proje-

tos, fazer uma mudança, e colocou na MP. Mandou 
para cá e nós votamos. Nós fomos coerentes. Inclu-
sive, concordamos com uma pequena redução. Isso 
foi muito bem colocado aqui. Eram 100%, mas, por 
acordo, fomos para 80%. O nosso original era média 
curta. Concordamos com a média longa das 80 maio-
res contribuições.

Então, não há motivo algum para que essa matéria 
não seja, de uma vez por todas, sancionada, e a gente 
possa atender a uma demanda que é de milhões de 
brasileiros, embora alguns me digam que o fator atende 
a apenas 6% dos assalariados, que ganham na faixa de 
2, 3, 4 salários mínimos. Se isso é verdadeiro, é mais 
um motivo para não haver problema em sancionar. O 
impacto será quase zero, então. Eu penso que será 
mais, mas os dados oficiais que eu recebo...

Quando me perguntam por que eu insisto tanto 
em terminar com o fator, se isso vai beneficiar apenas 
6% dos assalariados, eu digo: se isso é verdadeiro, 
vamos, de uma vez por todas, sancionar. O impacto 
não é sequer de R$1 bilhão, como estou dizendo aqui. 
Seria bem menor. 

Senador Mão Santa, muito obrigado. Agradeço a 
todos os Senadores pela confiança que depositaram 
naqueles que, num primeiro momento, levantaram esse 
debate. Todos os Senadores nos acompanharam. Não 
houve um Senador que não nos acompanhou, porque 
sabem... Como disse um especialista, Senador Renan 
Calheiros, um dos criadores do fator, sabe o que ele 
disse? Ele disse o seguinte: o fator já cometeu todas as 
maldades que podia cometer. Então, é o momento, de 
fato, de revogar o fator. Foi um dos criadores do fator 
previdenciário que usou esse termo. Ele já fez todas 
as maldades. É a hora de revogá-lo.

Era isso. Obrigado. Um abraço aos companheiros 
de Brasília. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 559, DE 2010

Requerimento de voto de pesar pelo fa-
lecimento na terça-feira passada, 18/5/2010, 
no Hospital Sírio Libanês de São Paulo do 
empresário paulista Alberto Srur, de origem 
libanesa e membro da Comunidade Israelita 
de São Paulo.

Requeiro, nos termos regimentais, a inserção 
nos anais desta Casa de Votos de Pesar pelo faleci-
mento do empresário Alberto Srur, de origem libane-
sa, membro da Comunidade Israelita de São Paulo, 
grande empreendedor do Estado de São Paulo, cujo 
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falecimento, infelizmente, aconteceu na terça-feira pas-
sada, 18/5/2010, no Hospital Sírio-Libanês.

Justificação

O empresário Alberto Srur era um empreende-
dor. Nasceu em São Paulo/SP mas sua descendência 
era Libanesa.

Em membro da Comunidade Israelita de São 
Paulo e foi um dos responsáveis pela fundação da 2ª 
sinagoga do Estado que recebeu o nome de “Socieda-
de União Israelita Paulista”, cuja pedra fundamental foi 
assentada 17/7/1935, sendo que – logo em seguida – 
Srur tornou-se o tesoureiro desta nova sinagoga.

Foi presidente do Clube Atlético Monte Líbano de 
1970 – 1972 e atualmente presidia, com bastante com-
petência e dedicação, seus empreendimentos, tendo 
as empresas, Bradelcar e Surelan Empreendimentos 
à frente de seu grupo empresarial.

Foi o empreendedor arrojado que também atuou 
na área de construção civil, onde ergueu e era pro-
prietário do Shopping SP MARKET,centro comercial 
localizado no Município de São Paulo, capital do esta-
do brasileiro homônimo na Avenida das Nações, que 
possui mais de 330 lojas.

Trata-se de uma homenagem ao meu amigo Al-
berto Srur e a família dele, razão pela qual solicito a 
meus ilustres pares do Senado da República a apro-
vação deste requerimento.

Requeiro também que esta justa homenagem seja 
levada ao conhecimento da esposa Aida Lutfalla Srur 
e os filhos Luiz Alberto Srur, Renato Luftalla e Mônica 
Rosales, Avenida Indianópolis 673 – Moema – CEP 
04063-000 – São Paulo – SP.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2010. – Sena-
dor Romeu Tuma.

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

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

MSF Nº 138, DE 2010

MENSAGEM Nº 257

Senhores Membros do Senado Federal
Informo a Vossa Excelências que me ausentarei 

do País no dia 25 de maio próximo, para realizar visita 
oficial a Buenos Aires, Argentina.

Brasília, 24 de maio de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Aviso nº 318-C. Civil

Em 24 de maio de 2010 

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica comunica que se ausentará do País no dia 25 
de maio próximo, para realizar visita oficial a Buenos 
Aires, Argentina.

Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A mensagem que acaba de ser lida vai à publicação 
e será anexada ao processado da Mensagem nº 58, 
de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 375, de 
2009, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, que 
acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990, para permitir a liberação de recursos 
das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para o pagamento de prestações, 
amortizações extraordinárias ou liquidação de saldo 
devedor decorrentes de financiamento habitacional de 
filhos do trabalhador que sejam maiores de 21 (vinte e 
um) anos, tenham vínculo matrimonial ou união estável 
e não possuam imóvel próprio. 

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

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

Presidência, tendo em vista a aprovação do Reque-
rimento nº 266, de 2007, de audiência da Comissão 
de Educação para o Projeto de Lei do Senado nº 63, 
de 2007, encaminha a referida matéria, bem como o 
Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2006, com o qual 
tramita em conjunto, à Comissão de Educação e, pos-
teriormente, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 187, de 2010, do 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando que foi dado conhecimento aos mem-
bros daquele Órgão técnico do inteiro teor e posterior 
envio ao Arquivo, do Aviso nº 26, de 2010.

É o seguinte Ofício:
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Of.187/2010/CAE

Brasília, 6 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 13ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 4 de maio, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 26 de 2010 (nº 
428-Seses-TCU-Plenário, na origem), de 7 de abril de 
2010, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos do 
processo nº TC-029.603/2009-7, pelo Plenário daquela 
Corte, na Sessão Ordinária de 7-4-2010. O processo 
em questão alude à operação de crédito autorizada por 
meio de Resolução nº 55 de 2009 desta Casa.

O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão, por meio do OF. CAE nº 15/2010-Circular.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 398, de 2010 (nº 
2.074/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para a Criação de Escolas e/ou Institutos 
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos 
e para o Credenciamento de Cursos Técnicos Bina-
cionais Fronteiriços, celebrado em Brasília, em 1º de 
abril de 2005.

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

O Projeto vai à Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 

prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 

o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 

prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Sobre a mesa, Projeto de Decreto Legislativo que 
passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência, até o presente momento, não re-

cebeu informação sobre acordo de Lideranças para a 
deliberação da pauta de hoje. Dessa forma, transfere 
as matérias constantes da pauta de hoje para a Ordem 
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens da pauta, cuja 
apreciação fica sobrestada e transferida para 
a próxima sessão deliberativa ordinária:

1 
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.

Relator: Senador Tasso Jereissati (art. 
140 do Regimento Interno)

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 19-4-

2010)

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010 

(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 7, de 2010 
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva 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. 

Relator: Senador Renan Calheiros (art. 
140 do Regimento Interno)

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 7-5-

2010)

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010 

(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 8, de 2010 
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que  autori-
za 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.

Relator: Senador Delcídio Amaral (art. 
140 do Regimento Interno)

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 7-5-

2010)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 
(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 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que  dispõe sobre 
a exploração e a produção de petróleo, de gás 
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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; con-
tratos de partilha de produção; rateio das rendas 
governamentais no regime de partilha de produção 
(royalties); comercialização do petróleo.)

Relator: Senador Edison Lobão (art. 140 
do Regimento Interno)

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 7-5-

2010)

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (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.

6 
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 Econômi-
cos, que  aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

7 
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 Econômi-
cos, que  aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Antonio 
Carlos Biscaia), que  dá nova redação ao § 
6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

9 
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.

10 
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 De-
móstenes 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.
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Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que  dá nova redação 
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para 
impedir a utilização da aposentadoria dos ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece.

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 17, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Arthur Virgílio, que  acrescenta ar-
tigos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (prorrogação dos benefícios para 
a Zona Franca de Manaus).

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária 
a Senadora Patrícia Saboya, que  altera o § 4º 
do art. 225 da Constituição Federal para incluir 
a caatinga entre os ecossistemas que consti-
tuem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

17 
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 ori-
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gem, do Deputado Paulo Paim), que  altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimento de urgên-
cias e emergências médicas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, seja prestado pela 
iniciativa privada, mediante ressarcimento, 
nos casos em que as disponibilidades do 
Sistema forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

18 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa 
de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que  proíbe a utilização do jateamento de 
areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

19 
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.

20 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 
2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, do De-
putado José Carlos Elias), que  dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e de serviço 
social nas redes públicas de educação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

21 
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.

22 
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 Rus-
somanno), que  altera o art. 31 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

23 
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 Arru-
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da), 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.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que  define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

25 
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 Al-
meida), 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.

26 
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 Ado-

lescente (substitui a expressão “medida sócio-
educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a 
Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta.

27 
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.

28 
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.

29 
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.

30 
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), 
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que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

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

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro 
Mabel), que  dispõe sobre o dever de noti-
ficação em caso de necessidade de ações 
preventivas, de socorro, assistenciais ou re-
cuperativas na área de defesa civil e dá ou-
tras 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.

32 
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 Via-
ção, 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.

33 
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.

34 
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 ró-
tulos 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.

35 
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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que  altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
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37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que  dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 
7.343/2006, na Casa de origem, do Depu-
tado Tarcísio Zimmermann), que  altera o 
art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 – Estatuto do Idoso, para garantir 
a prioridade dos idosos na aquisição de uni-
dades 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).

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 
843/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Daniel Almeida), que  altera o art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, a fim de permitir a ausên-
cia 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.

41 
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.

42 
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.

43 
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-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que  regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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

45 
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.

46 
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.

47 
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 Progra-
ma Nacional de Saúde Vocal do Professor 
da rede pública de ensino e dá outras pro-
vidências.

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.

48 
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.

49 
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 Rosa-
do), 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.

50 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que  dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
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do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

51 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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 Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal 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.

52 
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 conclu-
são do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), 
que  aprova as Contas do Governo Federal 
relativas ao Exercício de 2004.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que  acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que  regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

56 
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. 
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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.

57 
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.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 
Senhores Senadores, que  altera os arts. 1º e 22 
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
que  altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
que dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 316, de 2004-Com-
plementar, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que  acrescenta dispositivo à 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar 
a inelegibilidade, em quaisquer outros Mu-
nicípios do mesmo Estado, dos que tenham 
sido reeleitos Prefeitos na eleição imediata-
mente 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-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.

61 
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 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-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.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 
e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 

2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que  acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
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Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do 
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação con-
junta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favo-
rável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complemen-
tar, 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 Po-
der Executivo que, réu de processo crime de 
responsabilidade, renuncie ao cargo.

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

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que  altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de 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-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.

65 
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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que  acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 
1º e dá nova redação à alínea “d” do inciso I 
do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei 
Complementar nº 64, de 1990.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 
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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 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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Jefferson Peres, 
que  altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 

2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-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.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que  altera a redação do inciso I do art. 
1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que  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.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que  al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-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, 
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com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que  acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
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.

73 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que  al-
tera dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo 
com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, 
casos de inelegibilidades, prazo de cessação 
e determina outras providências.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

74 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 
e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 

2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008 Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 84, de 2008-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que  acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 
1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de 
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maio de 1990, para determinar a inelegibili-
dade de candidato que responda a proces-
so judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
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 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  alte-
ra 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.

76 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que  altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complemen-
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tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que  altera a redação da alínea b do inciso I 
do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, para fazer constar que a con-
tagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
tivo em questão é contado a partir da perda 
do mandato eletivo.

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 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que  al-
tera 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.

79 
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.

80 
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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81 
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 especifi-
car 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.

82 
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 cri-
minológico 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.

83 
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 Legis-
lação 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 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 Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

84 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciati-

va 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 (Mão Santa. PSC – PI) – 
Volta-se à lista de oradores.

Falará agora um líder. Não está presente o Sena-
dor Francisco Dornelles e nem o Senador José Nery.

Tem a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, venho com muita satisfação a esta tribuna 
comunicar que foi aprovado hoje, pela Comissão de 
Assuntos Sociais desta Casa, o Projeto de Lei nº 59, 
de 2010, que vai criar fontes estáveis para o financia-
mento dos microempreendedores individuais.

Foi muito importante, para a aprovação desta 
matéria hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, a sen-
sibilidade e a liderança da Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente daquela Comissão, que avocou para si a 
relatoria da matéria, o que ampliou ainda mais a legi-
timidade política e técnica do texto.

O projeto agora será apreciado na CAE, Comis-
são de Assuntos Econômicos.

Estamos, Sr. Presidente, com esse projeto de 
lei, propondo linhas de crédito permanentes, estáveis, 
para milhares de pequenos empreendedores do Brasil, 
como os açougueiros, alfaiates, costureiras, barbeiros, 
mecânicos, borracheiros, carpinteiros, doceiras, eletri-
cistas, jardineiros, jornaleiros, lavadores de carro, ma-
nicures, padeiros, pescadores, relojoeiros, sapateiros, 
verdureiros e outros.

Atualmente, considera-se empreendedor indi-
vidual o empresário individual que tem uma receita 
bruta anual de até R$36 mil e que seja optante pelo 
Simples Nacional. A figura do empreendedor individual 
está prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 
nº 128, de 19 de dezembro de 2008.

No Brasil, Sr. Presidente, esses profissionais, em 
sua grande maioria, atuam na informalidade, o que não 
lhes permite acesso a benefícios tributários, previden-
ciários e creditícios. São, portanto, trabalhadores sem 
nenhum apoio do Poder Público.

Pois bem, com o advento da Legislação do Mi-
croempreendedor Individual (Leis Complementares 
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nºs 123 e 128), abriu-se a possibilidade para que es-
sas pessoas possam desenvolver suas atividades de 
maneira legal.

Com isso, podem obter benefícios como a co-
bertura previdenciária para o empreendedor e sua 
família (auxílio doença, aposentadoria por idade após 
carência, salário maternidade, pensão e auxílio re-
clusão), com contribuição mensal reduzida – 11% do 
salário mínimo.

Para simplificar e desburocratizar o processo de 
formalização desses trabalhadores, a lei agora permite 
a isenção de taxa do registro da empresa e concessão 
de alvará para funcionamento, de maneira que o em-
preendedor se formaliza sem gastar um centavo.

A legislação, Sr. Presidente, prevê igualmente a 
ausência de burocracia para se manter formal, fazendo 
uma única declaração por ano sobre o seu faturamen-
to, que deve ser controlado mês a mês para, ao final 
do ano, estar devidamente organizado.

No campo tributário, também, o microempreen-
dedor individual pagará imposto zero para o Governo 
Federal e apenas valores simbólicos para os Municí-
pios e para os Estados.

Temos, portanto, um conjunto de benefícios legais 
trazidos para os microempreendedores individuais.

Precisamos, entretanto, avançar. Chegou a hora 
de criarmos fontes estáveis de financiamento para os 
microempreendedores individuais. E é justamente isso 
que o nosso projeto de lei prevê.

De fato, Sr. Presidente, segundo os dados do 
IBGE, obtidos do trabalho denominado Economia In-
formal Urbana, o número de empresas informais no 
Brasil em 2003 era de aproximadamente R$11 milhões. 
Isso equivale à ocupação de cerca de 14 milhões de 
pessoas.

Desse total, Sr. Presidente, Srs. Senadores – 
já estou encerrando –, os dados do IBGE revelaram 
que, nos três meses que antecederam à pesquisa, 
94% das empresas do setor informal não utilizaram 
qualquer espécie de crédito para o desenvolvimento 
de suas atividades.

Assim, torna-se verdadeiramente fundamental 
para o microempreendedorismo individual, além dos 
benefícios tributários e de simplificação de procedi-
mentos, o estímulo ao crescimento e fortalecimento 
de suas atividades pela via creditícia.

E esse estímulo, de acordo com o Projeto de Lei 
nº 59, de 2010, de minha autoria, se dará pela pos-
sibilidade de empréstimos dos bancos e dos fundos 
públicos aos microempreendedores individuais.

Nesse contexto, estamos propondo a previsão 
explícita dos microempreendedores individuais no 
conjunto de beneficiários do Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado, que tem por objetivo 
central incentivar a geração de trabalho e renda entre 
os microempreendedores populares.

Para que os senhores tenham ideia da importân-
cia desse Programa, dados do Ministério do Trabalho e 
Emprego indicam que o PNMPO concedeu, em 2009, 
R$2,2 bilhões para microempreendedores.

Desde sua criação, em 2005, o PNMPO já libe-
rou R$6,6 bilhões. O volume de crédito concedido no 
ano passado teve um aumento de 26,60% em relação 
a 2008, quando foi liberado R$1,8 bilhão.

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta-
mos incluindo os microempreendedores individuais no 
rol de beneficiários dos financiamentos realizados com 
recursos dos fundos constitucionais, o que é compatível 
com a sua finalidade de desenvolvimento regional.

Para 2010, por exemplo, o FCO contará com dis-
ponibilidades da ordem de R$4,15 bilhões. Já o FNO 
estima que terá R$8 bilhões disponíveis para aplicar 
em 2010.

Portanto, Sr. Presidente, era essa a informação 
que eu gostaria de trazer ao Senado Federal e ao 
País.

Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais – agra-
deço mais uma vez à Senadora Rosalba Ciarlini, que 
avocou para si a relatoria do projeto – aprovou esse 
projeto que concede incentivos pela via creditícia aos 
microempreendedores individuais.

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

Esse foi o Senador Renan Calheiros, que falou como 
Líder do PMDB, com sua atuação brilhante em defe-
sa do Brasil.

Agora, o orador inscrito é Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 

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

Marco Maciel.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 

Mão Santa, deixe-me, então, colocar a minha posição: o 
Senador Pedro Simon inverteu comigo. Ainda há pouco, 
conversei com o Senador Pedro Simon, que disse que 
o lugar dele está vago. Minha proposta é: o Senador 
Marco Maciel fala agora em meu lugar; e eu falo no 
lugar do Senador Pedro Simon, no quarto lugar.

O senhor poderia fazer essa inscrição aqui. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Jayme Campos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agora, 

eu sou o segundo. Veja que sou o segundo. Fica o Se-
nador Marco Maciel; e eu vou falar em quarto, no lugar 
do Senador Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de ver a ordem de inscrição. Após 
a permuta que fez o Senador Papaléo com o Senador 
Marco Maciel, na ordem de inscrição...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Adelmir Santana, nós ficamos aqui...

Vamos fazer o seguinte...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Como 

ficaria a ordem de inscrição, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – No 

coração, V. Exª está em primeiro lugar, Jayme Campos, 
o Mato Grosso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu queria 
saber só para me situar dentro da minha agenda.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois é, é o seguinte...

Atentai bem, vai dar tudo certo.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Estou 

bem atento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Vai 

dar tudo certo. V. Exª tem compromisso marcado?
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu que-

ria saber só a ordem e como ficaria. Qual a ordem dos 
oradores? Como ficaria a lista de inscrição? É só isso 
que eu queria saber. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sim, então é o seguinte: Papaléo cedeu ao Marco Ma-
ciel. O Pedro Simon passou aqui e disse que não ia 
falar, aí eu coloquei o nome de Jayme Campos aqui. 

Então vai falar todo mundo. Você está com com-
promisso marcado?

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Não, eu 
só quero ver depois de quem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos dar andamento.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Até por-
que a minha fala é muito curta, Sr. Presidente. Seria 
por dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos usar aqui o bom senso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM - MT) – O meu 
é três minutos só. Vou aguardar aqui as palavras do 
Senador Marco.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Marco Maciel e, em seguida, V. Exª. Pronto, vai dar 
tudo certo.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu aguar-
do na fila, então.

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

Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nobre Senador Mão Santa, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, venho à tribuna referir-me a evento de 
caráter religioso muito importante que acaba de ocor-
rer em Brasília. Trata-se do XVI Congresso Eucarístico 
Nacional, realizado entre 13 e 16 de maio corrente. 

Devo mencionar que o Congresso Eucarístico 
teve enorme repercussão, não somente em Brasília, 
mas em todo o País. Gostaria de, em rápidas palavras, 
mencionar a presença entre nós do Cardeal Cláudio 
Hummes, que representou Sua Santidade o Papa Bento 
XVI no XVI Congresso Eucarístico Nacional a que estou 
me referindo. Como se sabe, Dom Cláudio Hummes é 
brasileiro, do Rio Grande do Sul, e hoje é prefeito da 
Confederação do Clero, alto cargo na Santa Sé. 

Desejo, Sr. Presidente, dizer que nossas Casas 
– Câmara dos Deputados e Senado Federal –, em 
sessão solene, dia 14 último, celebraram o Jubileu de 
Ouro da Arquidiocese de Brasília e o XVI Congresso 
Eucarístico Nacional.

O XVI Congresso Eucarístico Nacional, organiza-
do por Sua Excelência Reverendíssima Dom João Braz 
de Aviz, Arcebispo de Brasília, expressou, mais uma 
vez, conforme vem pregando Sua Santidade o Papa, 
que a eucaristia é fonte e centro da vida da Igreja e 
de cada cristão. 

Concomitantemente ao congresso, [dis-
se Dom Cláudio Hummes em sua homilia de 
abertura do XVI Congresso Eucarístico Nacio-
nal] esta bela e moderna cidade de Brasília, 
capital do País, celebra seus cinquenta anos 
de fundação e a arquidiocese de Brasília, seus 
cinquenta anos de criação. Todos nós, aqui 
reunidos, queremos dar à cidade de Brasí-
lia e à Arquidiocese nossos mais calorosos 
cumprimentos e augurar-lhes as melhores 
benções de Deus.

Com o congresso eucarístico, Brasília se 
transformará em altar, junto ao qual o povo ca-
tólico brasileiro se reúne nestes dias e celebra 
a sua fé. A partir deste altar, Jesus Eucarístico 
resplende e ilumina o Brasil inteiro, até os rin-
cões mais distantes, convidando todos a sen-
tarem-se à sua mesa, onde Ele, Jesus Cristo, 
se nos dá como Pão da Vida. Ele mesmo é o 
Pão da Unidade dos discípulos e missionários. 
A este convite é, sem dúvida, sensível a maio-
ria da população brasileira, o mais numeroso 
povo católico do mundo De fato, o bem maior 
que os colonizadores portugueses trouxeram 
ao Brasil foi a fé católica, que se encarnou em 
nossa cultura e em nossa história”.
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[...]
Por fim, convido a todos, irmãos e irmãs, a 

fazer deste congresso um intenso acontecimen-
to eucarístico. Faça cada um sua parte [...]. 

E aos católicos de Norte a Sul do Brasil 
convido a participar deste congresso também 
a distância, unindo-se conosco aqui através 
da oração e da reflexão seja em particular, 
seja na família, seja nas celebrações de sua 
comunidade local. Todos nós queremos nes-
tes dias renovar nossa adesão a Jesus Cris-
to. Sabemos que muito nos ajudaria se, para 
isso, fizéssemos um encontro forte e pessoal 
com Cristo, seja por uma boa confissão, seja 
participando da Santa Missa, seja na adora-
ção eucarística fora da Missa, seja na leitura 
orante do Evangelho, seja na solidariedade 
para com os pobres. Devemos ser mais pro-
fundamente discípulos dele, para então sermos 
mais missionários.

E agora, irmãos e irmãs, continuemos 
nossa Eucaristia com grande amor e devo-
ção, com cantos de louvor e com a certeza 
de que Deus nos ama e não nos quer perder. 
Amém.

No discurso de encerramento do Congresso Eu-
carístico Nacional, Dom Cláudio Hummes também 
se manifestou a respeito da importância do evento. 
Disse ele:

Nestes dias, ao participar da Eucaristia e 
da adoração eucarística, de modo mais inten-
so, pedimos a Cristo que desenvolvesse, em 
cada um de nós, a consciência de sermos seus 
discípulos para sermos também seus missio-
nários.De fato, a Eucaristia é força do discípulo 
e nossa atuação na sociedade humana. 

O Papa Bento XVI lembra-nos, então, que 
a Eucaristia tem tudo a ver com o domingo, 
o Dia do Senhor, e que os fiéis, portanto, não 
deixem de participar fervorosamente da Missa 
aos domingos. Realmente, no centro do domin-
go está sempre a Santa Missa, a eucaristia. 
Um domingo sem Missa não é um domingo 
completo. É preciso renovar nos fiéis a cons-
ciência da observância deste dia santificado, 
que inclui a participação na Missa.

Ao concluir, Sr. Presidente, peço a V. Exª que 
autorize sejam publicadas na íntegra as Homilias do 
Cardeal Dom Cláudio Hummes, nas Missas dos dias 
13 e 16 de maio, como representante do Papa Bento 
XVI no XVI Congresso Eucarístico Nacional, para que 
constem dos Anais do Senado Federal. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.) 

Homilia 13 de maio 2010

HOMILIA DO CARDEAL CLÁUDIO HUMMES NA 
MISSA DE ABERTURA DO XVI CONGRESSO EU-
CARÍSTICO NACIONAL

Brasília, 13 de maio de 2010

Caríssimos irmãos e irmãs,
Esta Solene Santa Missa abre o XVI Congresso 

Eucarístico Nacional, a celebrar-se aqui em Brasília. 
É justo que eu diga imediatamente que nosso amado 
Papa Bento XVI envia a todos os participantes do con-
gresso sua paterna e amorosa saudação e sua bênção 
apostólica. Lá de Roma, ou melhor, de Fátima, ele nos 
acompanha e se faz presente espiritualmente no meio 
de nós. E nós, daqui, nos unimos a ele em intensa 
comunhão, agradecendo seu carinho e seu admirável 
pastoreio universal da Igreja.

Concomitante ao congresso, esta bela e moder-
na cidade de Brasília, capital do País, celebra seus 50 
anos de fundação e a arquidiocese de Brasília, seus 50 
anos de criação. Todos nós, aqui reunidos, queremos 
dar a cidade de Brasília e à Arquidiocese nossos mais 
calorosos cumprimentos e augurar-lhes as melhores 
bênçãos de Deus.

Com o Congresso Eucarístico, Brasília se trans-
forma em altar, junto ao qual o povo católico brasileiro 
se reúne nestes dias e celebra sua fé. A partir deste 
altar Jesus eucarístico resplende e ilumina o Brasil 
inteiro, até os rincões mais distantes, convidando to-
dos a sentarem-se à sua mesa, onde Ele, Jesus Cris-
to, se nos dá como Pão da Unidade. Ele mesmo é o 
Pão da Unidade dos discípulos e missionários. A este 
convite é, sem dúvida, sensível a imensa maioria da 
população brasileira, o mais numeroso povo católico 
do mundo. De fato, o bem maior que os colonizadores 
portugueses trouxeram ao Brasil foi a fé católica, que 
se incarnou em nossa cultura e em nossa história. 
Nós, os católicos brasileiros de hoje, acolhemos esta 
herança com plena adesão e com a irrenunciável res-
ponsabilidade de transmiti-la as gerações futuras. Por 
esta razão, o  presente congresso nos quer lembrar 
que pela fé e pelo Batismo o Espírito Santo nos trans-
formou em discípulos e discípulas de Jesus Cristo e, 
consequentemente, em seus missionários. Daí, o tema 
do congresso “Eucaristia, Pão da Unidade dos Discí-
pulos Missionários.”

O congresso eucarístico quer fazer-nos experi-
mentar de novo intensamente a maravilha da Eucaristia, 
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fonte e centro da vida cristã, que contém em síntese 
o próprio núcleo do mistério da Igreja. De fato, na Eu-
caristia faz-se presente, sempre de novo, através dos 
séculos, na forma sacramental de pão e vinho, a pes-
soa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Toda a for-
ça salvadora da sua morte e ressurreição se encontra 
na Eucaristia e todo aquele que come deste pão vivo 
eucarístico tem a vida eterna e será ressuscitado por 
Cristo no último dia, como Ele mesmo disse: “Eu sou o 
pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá 
para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para 
a vida do mundo [...] Quem come minha carne e bebe 
meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no 
último dia” (Jo 6, 51 e 54).

Como ouvimos nas leituras desta Santa Missa, a 
Eucaristia já foi prefigurada na multiplicação dos pães, 
com que Jesus alimentou as multidões no deserto. 
Também nas remotas origens da história da nossa 
fé, o gesto sacerdotal do misterioso Melquisedeque, 
o qual, na presença de Abraão, ofereceu a Deus pão 
e vinho, é prenúncio da Eucaristia. Esses prenúncios 
se tornaram realidade na última Ceia de Jesus. Ali, 
Jesus tomou o pão e o vinho e os distribuiu aos dis-
cípulos, dizendo: “Isto é meu corpo”, “Isto é meu san-
gue”, acrescentando: “Fazei isto em memória de mim”. 
Ó grandeza e profundidade do amor de Deus por nós! 
Com efeito, o sacramento da Eucaristia foi a forma sa-
cramental que Jesus Cristo decidiu instituir para ficar 
conosco até o fim dos tempos e não deixar-nos órfãos 
quando Ele voltasse ao Pai. Realmente, Deus não 
quer distanciar-se de nós, porque nos ama e não nos 
quer perder. Louvemos, portanto, com intensa ação de 
graças e com cantos jubilosos este seu amor e esta 
sua presença misteriosa mas real na Eucaristia, junto 
conosco, através dos séculos e milênios de nossa his-
tória. Este Congresso Eucarístico quer ser acima de 
tudo e em primeiro lugar esta ação de graças solene 
e publica do povo brasileiro.

Ora, poder sentar-se à mesa eucarística é a me-
lhor oportunidade que Deus nos oferece, a nós, dis-
cípulos e discípulas de Jesus Cristo, para renovar o 
nosso discipulado, como propõe este congressso. De 
fato, o discípulo nasce de um encontro forte, pessoal 
e comunitário com Jesus Cristo. Sentar-se à mesa eu-
carística é estar diante da pessoa de Jesus e deixar-se 
por Ele envolver e transformar. Pela comunhão, somos 
incorporados nele e se realiza em nós o que ele disse: 
Eu sou a videira e vós os ramos. A seiva vital do tronco 
da videira flui nos ramos. Assim, os ramos vivem da 
vida do tronco. De modo semelhante, nós na comunhão 
vivemos da vida de Cristo, morto e ressuscitado, vida 
nova e imortal. O que mais poderia Cristo fazer por nós 
para nos transformar em seus seguidores, em seus 

discípulos? De fato, participar da Eucaristia é fazer um 
encontro forte, pessoal e comunitário com Cristo. Um 
encontro em que se simboliza e fortalece nossa adesão 
incondicional a Ele, nossa fé nele, nosso entusiasmo 
por ele, nosso encantamento por ele, nossa alegria e 
felicidade de termos encontrado Deus e comprendido o 
verdadeiro sentido de nossa vida. A partir da Eucaristia 
estamos prontos a seguir Jesus para onde quer que 
ele nos conduza, mesmo que seja para a Cruz onde, 
então também lá, o encontraremos a nos esperar e a 
nos oferecer o exemplo de dar a vida pela salvação do 
mundo. Sim, meus caros irmãos e irmãs, sentar à mesa 
de Deus é uma graça imensa e maravilhosa. É uma 
fonte de alegria e felicidade incomensurável, porque 
ali podemos experimentar vivamente o amor com que 
Deus nos ama e nos acolhe, um Deus que é amor e 
se dá a nós por puro amor. Como então poderíamos 
deixar de ir a Santa Missa e deixar de comungar? O 
Papa, ao enviar-me aqui como seu Enviado Especial, 
me disse: “É Nosso desejo que todos os Pastores de 
tua Nação exortem os fiéis a participarem em grande 
número da celebração da Eucaristia, sobretudo nos dias 
de Domingo e que sejam purificados pelo sacramento 
da reconciliação e revigorados, nessa ocasião, pelo sa-
grado banquete”. Portanto, façamos do domingo o Dia 
do Senhor e neste dia encontremo-nos com o Senhor 
na Missa e sentemos a sua mesa para encontrar-nos 
intimamente com Ele e com os irmãos e, se for pre-
ciso, antes recebamos o perdão dos pecados numa 
boa confissão. Isto iluminará a vida do católico e o fará 
sentir-se feliz e com a alma leve e transparente para, 
durante a semana, ser um cristão coerente na vida da 
família e da sociedade.

Irmãos e irmãs, o tema do nosso congresso nos 
lembra que o bom discípulo se transforma também 
em evangelizador e missionário de Jesus Cristo. Mas 
para sermos bons missionários, é preciso que sejamos 
muito unidos entre nós. Isso quer dizer que o encontro 
com Cristo deve conduzir-nos necessariamente ao en-nos necessariamente ao en-
contro com os irmãos. Desse encontro com os irmãos 
o Espírito Santo faz nascer a unidade dos discípulos 
entre si. Jesus Cristo unido ao Pai, nós unidos com 
Cristo e com os irmãos, eis a unidade que nos reúne 
em comunidade e nos faz Igreja. Desta unidade, diz 
Jesus, depende a credibilidade de sua Igreja. De fato, 
o sonho de Jesus Cristo é que sua Igreja se constitua 
modelo e semente de amor e de unidade para a so-
ciedade humana.

Ora, a Eucaristia foi instituída por Cristo para ser 
sinal e fonte desta unidade dos seus discípulos. Para 
entender, devemos reportar-nos ao próprio mistério 
da unidade na Santíssima Trindade. Com efeito, a co-
munidade da Trindade Santa é origem e modelo da 
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comunidade dos discípulos de Jesus. Essa verdade 
se torna manifesta no fato e no modo da ação da Trin-
dade em relação ao mistério da Eucaristia. Com efeito, 
na mesa eucarística, Deus Pai distribui o seu pão, o 
Pão vivo, que é seu próprio Filho, feito homem, mor-
to e ressuscitado. Este pão foi transformado no corpo 
de Cristo, por obra do Espírito Santo e pelo ministério 
do sacerdote. Os discípulos reunidos à mesa comem 
deste mesmo Pão vivo e, em virtude deste pão, o Es-
pírito Santo os une em comunidade e os faz Igreja de 
Cristo. Assim como o Espírito Santo na Trindade é o 
amor que une o Pai e o Filho, assim também na Igreja 
Ele é o princípio da unidade. Na Eucaristia, portanto, 
as três Pessoas da Trindade agem e estão presentes, 
construindo a unidade da Igreja sob o modelo e em 
virtude da própria unidade da Trindade.

Por esta razão, na Última Ceia, Jesus falou desta 
unidade a seus discípulos, dizendo: “Eu rogarei ao Pai 
e ele vos dará outro Paráclito [o Espírito Santo], para 
que convosco permaneça para sempre” (Jo 14, 16).

“Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que per-
manece em mim e eu nele produz muito fruto; porque, 
sem mim, nada podeis fazer [...] Meu Pai é glorifica-
do quando produzis muitos frutos e vos tornais meus 
discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu 
vos amei. Permanecei em meu amor” (15, 5-9). Logo 
depois, Jesus, na sua oração sacerdotal, rezou ao Pai 
pela unidade de seus discípulos, dizendo: “Pai Santo, 
guarda em teu nome os que me deste, para que sejam 
um como nós [...]. Não rogo somente por eles, mas 
também pelos que, por meio de sua palavra, crerão em 
mim, afim de que todos sejam um. Como tu, Pai, es-
tás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para 
que o mundo creia que tu me enviaste [...]. Que sejam 
um como nós somos um; eu neles e tu em mim; para 
que sejam perfeitos na unidade” (Jo 17,20-23). Estes 
textos, caros irmãos e irmãs, mostram-nos como para 
Jesus é fundamental a unidade entre seus discípulos. 
Na medida em que os discípulos forem unidos, o mun-
do acreditará na sua palavra, ou seja, se os discípulos 
quiserem ser missionários com frutos, deverão dar ao 
mundo exemplo de amor e de unidade entre si. Isso 
torna-se ainda mais claro nas seguintes palavras de 
Jesus aos discípulos: “Eu vos dou um novo mandamen-
to: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, 
amai-vos também uns aos outros. Nisso reconhecerão 
todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 
pelos outros” (Jo 13,34-35).

Por esta unidade, alimentada e significada pela 
Eucaristia, a Igreja é também chamada de povo de 
Deus. Isso já foi profetizado pela história do povo eleito 
de Deus da Antiga Aliança. O povo hebreu, escolhido 
e reunido por Deus para o cumprimento da promessa 

de um Salvador para a humanidade, prenuncia a fun-
dação da Igreja de Jesus Cristo como povo de Deus 
da Nova e definitva Aliança. O povo hebreu alimenta-
do e fortificado pelo maná no deserto é prenúncio da 
Igreja alimentada e fortificada pela Eucaristia. Além 
disso, a Sagrada Escritura diversas vezes compara o 
Reino defintivo de Deus com um grande banquete no 
céu. Ora, o maná no deserto e depois a multiplicação 
dos pães feita por Jesus para alimentar o povo que o 
seguia faminto, são sinais da Eucaristia, a mesa do 
Pão vivo de Deus, que por sua vez é prenúncio do 
banquete eterno um dia no céu. Quando meditamos 
em tudo isso, caros irmãos e irmãs, percebemos como 
Deus nos ama imensamente, apaixonadamente. Nada 
é capaz de destruir o amor de Deus por nós. Ele nos 
ama como um Pai, nos ama sem reservas, gratuita-
mente. Ele não nos quer perder e faz tudo para nos 
salvar, dando até seu único Filho e este dá sua vida 
por nós. Nem todos os pecados do mundo, nem todas 
as violências e ódios, são capazes de destruir este 
amor gratuito e sem medida que Deus tem por nós. 
Deus nos amou por primeiro, quando ainda éramos 
pecadores, e foi esta experiência de seu amor que nos 
tornou capazes de amar, por nossa vez, a Deus e aos 
irmãos.”Deus tanto amou o mundo que entregou seu 
Filho para que todo o que nele crê não pereça mas 
tenha a vida eterna. Pois, Deus não enviou seu Filho 
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por ele” (Jo 3,16-17). Este Filho, feito 
homem, Jesus, nos amou a ponto de dar a vida por 
nós na cruz. Depois, para não nos deixar órfãos no 
mundo, instituiu a Eucaristia, para ficar conosco até 
o fim dos tempos, quando então virá nos buscar para 
estarmos lá onde Ele já está, junto ao Pai, imortais e 
felizes para sempre. É isto que Deus preparou para os 
discípulos de seu Filho. São Paulo diz: “Por causa do 
grande amor com que Deus nos amou, quando está-
vamos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos 
deu a vida em Cristo” (Ef 2,4-5). E ainda, diz: “O que 
Deus preparou para aqueles que o amam é algo que 
os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem 
coração algum jamais imaginou” (1 Cor 2,9).

A unidade dos cristãos, ao redor da mesa euca-
rística, na qual todos participam igual e fraternalmen-
te do mesmo Pão, é também sinal e semente de uma 
nova sociedade fraterna, justa, solidária e pacífica. 
Isso quer dizer que, quando nos sentamos à mesa de 
Deus, comprometemo-nos também a contribuir, con-
creta e eficazmente, com métodos justos e pacíficos, 
com o esforço de tantas outras pessoas e instituições 
para combater a pobreza e a miséria, a fome e a ex-
clusão de milhões e milhões de pessoas, vítimas das 
injustiças sociais. Depois de comungar na Missa, não 
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poderíamos não nos empenhar em favor dos pobres 
e de todos os necessitados, para que eles também 
tenham o pão material e os demais bens materiais, 
sociais, culturais e espirituais necessários para uma 
vida humana e cristã digna.

Recordemos ainda o Ano Sacerdotal, lembrando 
que o sacerdócio dos nossos padres nasceu na Últi-
ma Ceia de Jesus para que eles fossem os ministros 
da Eucaristia através dos tempos, gostaria de dizer a 
eles, dizer à imensa maioria dos padres, que são fiéis 
e dedicados ao ministério, que a Igreja os admira, os 
ama e reconhece o testemunho de sua vida de dedi-
cação à obra de Jesus Cristo e o imenso trabalho que 
fazem nas comunidades locais e nas regiões missio-
nárias. Por outro lado, isso requer também da parte 
deles uma adesão fiel e indefectível a Jesus Cristo, o 
Bom Pastor. Rezemos todos nós por eles e com eles, 
para que possam viver intensamente sua vocação e 
realizar sua missão. Aos fiéis todos, o Papa que:” te-
nham em grande estima os seus sacerdotes, que fo-
ram escolhidos pelo Senhor e constituídos ministros da 
Eucaristia, pois (como disse São Francisco de Assis) 
o Filho de Deus “todos os dias desce do seio do Pai 
sobre o altar nas mãos do sacerdote”.

Por fim, convido a todos, ismãos e irmãs, a fazer 
deste congresso um intenso acontecimento eucaristico. 
Faça cada um a sua parte. Vamos nos renovar como 
discípulos e discípulos de Jesus. Para isso, façamos 
nosso encontro pessoal com Ele, de modo especial 
participando da Eucaristia, mas também depois fa-
zendo nossas horas de adoração ao Santíssimo, pois 
a adoração eucarística fora da Missa é também uma 
oportunidade privilegiada para nos encontrar com Cristo 
e a Ele contar nossa vida, nossas angústias, nossos 
sofrimentos, nossas alegrias e aspirações, mas tam-
bém para simplesmente estarmos com Ele em grande 
intimidade espiritual, escutando-o, lendo a sua Pala-
vra escrita na Bíblia, renovando nossa adesão a Ele e 
nosso encantamento por Ele. Peçamos a Jesus Cristo 
que nos acolha como seus discípulos e nos fortaleça 
e ilumine nos caminhos da vida, para que também 
possamos ser seus missionarios. Participemos com 
alegria e, talvez até com sacrifício, de todo o programa 
deste congressso. E aos católicos de Norte a Sul do 
Brasil convido a participar deste congresso também a 
distância, unindo-se conosco aqui através da oração 
e da reflexão seja em particular, seja na família, seja 
nas celebrações de sua comunidade local. Todos nós 
queremos nestes dias renovar nossa adesão a Je-
sus Cristo. Sabemos que muito nos ajudaria se, para 
isso, fizessemos um encontro forte e pessoal com 
Cristo, seja por uma boa confissão, seja participando 
da Santa Missa, seja na adoração eucarística fora da 

Missa, seja na leitura orante do Evangelho, seja na 
solidariedade para com os pobres. Devemos ser mais 
profundamente discípulos dEle, para então sermos 
mais missionários.

E agora, irmãos e irmãs, continuemos nossa Eu-
caristia, com grande amor e devoção, com cantos de 
louvor e com a certeza de que Deus nos ama e não 
nos quer perder. Amém. – Cardeal Cláudio Hummes,  
Arcebispo Emérito de São Paulo, Prefeito da Congre-
gação para o Clero.

Homilia do Cardeal Cláudio Hummes na Missa de 
Encerramento do XVI Congresso Eucarístico Na-
cional, em Brasília

Brasília, 16 de maio de 2010

Irmãos e irmãs,
Encerrando nosso congresso eucarístico, na so-

lenidade da Ascensão do Senhor, louvamos a Deus 
e lhe damos graças, com profunda adoração e imen-
sa alegria espiritual. Ao mesmo tempo, pedimos seu 
auxílio e sua bênção para a grande missão que nos 
espera neste querido Brasil.

O congresso manifestou uma vez mais, que a 
Eucaristia é fonte e centro da vida da Igreja e de cada 
cristão. Nestes dias, ao participar da Eucaristia e da 
adoração eucarística, de modo mais intenso, pedimos 
a Cristo que desenvolvesse, em cada um de nós, a 
consciência de sermos seus discípulos, para sermos 
também seus missionários. De fato, a Eucaristia é força 
do discípulo e nossa atuação na sociedade humana.

O papa Bento XVI lembra-nos, então, que a Eu-
caristia tem tudo a ver com o domingo, o Dia do Se-
nhor, e que os fiéis, portanto, não deixem de participar 
fervorosamente da Missa aos domingos. Realmente, 
no centro do domingo está sempre a Santa Missa, a 
Eucaristia. Um domingo sem Missa não é um domingo 
completo. É preciso renovar nos fieis a consciência da 
observância deste dia santificado, que inclui a partici-
pação na Missa.

Neste contexto, é bom recordar que na história do 
Brasil ocorreu um exemplo extraordinário da importância 
do domingo e da Missa dominical. Trata-se do testemu-
nho dos beatos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio 
Grande do Norte, mortos pelos protestantes calvinis-
tas em 1.645m e beatificados pelo sempre lembrado e 
amado Papa João Paulo II. Como sabemos, são dois 
grupos de mártires, que foram mortos no mesmo ano 
de 1.645. O primeiro grupo foi à comunidade católica 
de Cunhaú, que com seu sacerdote, o Padre André 
Soveral, foi massacrada enquanto participava da Missa 
dominical na sua igreja. Era o povo católico do lugar. 
Gente simples, mas religiosa. Foram mostos homens, 
mulheres, crianças, jovens e velhos, famílias inteiras, 
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enfim, todos que participavam da Missa naquele dia de 
domingo. Foram mortos por serem católicos e profes-
saram sua fé antes de morrer. O outro grupo foi morto 
barbaramente, também por serem católicos, poucos 
meses depois em Uruaçu, com seu sacerdote, Padre 
Ambrósio Francisco Ferro. Neste grupo se destacou 
um leigo chamado Mateus Moreira, a quem arrancaram 
o coração pelas costas, enquanto ele gritava em alta 
voz: “Louvado seja o Santíssimo Sacramento”. Esses 
mártires, caros irmãos e irmãs, são uma das maiores 
glórias da Igreja no Brasil. O seu martírio, reconheci-
do Pela Igreja, contém grande força de evangelização. 
Deveríamos torná-los mais conhecidos e venerados, 
porque nos ajudariam amar e valorizar o domingo e a 
Missa dominical.

Voltando ao tema do congresso, “Eucaristia. Pão 
da Unidade dos Discípulos Missionários”, é preciso que, 
diante de Cristo na Eucaristia, nos deixemos por Ele 
novamente enviar em missão. A própria festa da As-
censão do Senhor, que a Igreja hoje celebra, nos fala 
da missão. Os Evangelhos relatam que. quarenta dias 
depois de sua ressureição, Jesus reuniu seus discípu-
los, deu-lhes as últimas instruções e depois subiu ao 
céu, onde o Pai o fez assentar-se para sempre à sua 
direita, cheio de glória e poder. Nos últimos momentos 
com seus discípulos, antes de sua Ascensão, Ele os 
enviou em missão ao mundo inteiro, dizendo. “Ide por 
todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. 
Fazei discípulos meus todos os povos” (cf. Mc 16,15 
e Mt 28.19). Eis a missão da qual Jesus encarregou 
sua Igreja. E Ele acrescentou: “Eu estarei convosco 
todos os dias até o fim dos tempos” (Mt 28,20). Em 
conseqüência, através dos séculos, até nossos dias, a 
Igreja sente-se impulsionada a esta missão. Contudo, 
nos tempos atuais manifesta-se uma nova urgência 
missionária. Os últimos papas não se cansaram de 
falar deste tema e procuraram renovar a consciência 
missionária na Igreja de hoje. João Paulo II falou de 
uma nova evangelização “com novo ardor, novos méto-
dos e novas expressões”. Esta nova missão terá como 
destinatários, de um lado, as pessoas e os povos que 
ainda não são cristãos, mas também, de outro lado, os 
batizados que se afastaram da participação na vida de 
suas comunidades ou passaram a outras crenças ou 
mesmo a descrença total. A Igreja tem consciência de 
que não podemos nos limitar a acolher e atender as 
pessoas que vêm mais ou que nunca vieram a nossas 
Igrejas. Bento XVI disse, com razão, que “não basta 
conservar as comunidades que temos, ainda que isto 
seja importante”.

Em Aparecida, há três anos, os bispos refletiram 
de modo amplo e aprofundado esta urgência missio-
nária e chegaram a conclusão que para sermos bons 

missionários deveríamos ser bons discípulos. Só o 
bom discípulo, aquele que escuta constantemente a 
Palavra de Jesus Cristo e o segue na prática da vida, 
pode tornar-se um bom missionário. Ora, o discípulo se 
forma no encontro pessoal e comunitário com Cristo, 
como os Evangelhos, nos mostram ao falar dos pri-
meiros discípulos de Jesus.

Ora, meus caros irmãos e irmãs, foi isto também 
que se propôs como objetivo este Congresso Eucarísti-
co, que era encerramos: renovar em todos os católicos 
do Brasil a identidade de discípulos e discípulas de Je-
sus e a partir desta experiência e prática continuada 
tornarem-se seus missionários.

E quem serão os destinatários da missão? Em 
princípio, todos. A vontade de Deus é que todos se sal-
vem. Ora, é pela fé e pelo Batismo que se ingressa no 
caminho da salvação. Mas como as pessoas podem ter 
fé se ninguém lhes anuncia o Evangelho? A fé nasce 
da pregação, disse São Paulo. Por isso todos os seres 
humanos têm direito de ouvir o Evangelho. Às vezes, 
ouve-se dizer que o importante não é a quantidade, 
mas a qualidade de nossas comunidades. Errado! 
Comunidades sejam sempre mais qualificadas, vivas 
e coerentes na fé. Mas, isso não basta. Urge levar o 
Evangelho a todos que não basta conservar as comu-
nidades que temos, ainda que isto seja importante (cf. 
disc. Dos bispos alemães em 2005)

Neste Ano Sacerdotal, é bom recordar tembém 
quanto os nossos padres são indispensáveis e insubs-
tituíveis neste novo empenho missionário. É claro que 
todos os cristãos devem ser missionários, mas os Pa-
dres tem um papel especial, pois são os Pastores das 
comunidades locais. São os Padres que devem fazer a 
missão nos território de sua paróquia. Para isso, preci-
sam reunir sua comunidade e escolher um bom grupo 
de leigos e leigas e formá-los para sair com eles em 
missão, visitando as famílias da paróquia.

Caros Padres, a Igreja espera muito de cada um 
dos senhores para essa missão urgente. Mas, podem 
também ter a certeza de que a missão os ajudará tam-
bém a sentirem-se mais Padres e a entenderem melhor 
sua identidade e a serem mais felizes no ministério. A 
missão precisa de todos vocês, Padres. Sem vocês, 
pouco ou nada acontecerá. E vocês tem muitos mo-
delos em quem se inspirar. A Igreja no Brasil já tem 
uma bela lista de Padres Santos e Beatos. Lembremos 
o Beato Padre Anchieta, missionário do Brasil; o Be-
ato Padre Inácio de Azevedo martirizado em viagem 
ao Brasil no início da colonização brasileira; os três 
Santos Mártires do Rio Grande do Sul, que compar-
tilhamos com o Paraguai, mas morreram Mártires em 
território brasileiros que são os Santos Roque Gon-
zalez, Afonso Rodriguez e João Del Castilho; depois 
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temos o Santo Frei Galvão; os dois Beatos Mártires do 
grupo de Mártires do Rio Grande do Norte, já citados, 
isto é, o Beato Padre Andre Soreval e o Beato Padre 
Ambrósio Francisco Ferro, temos ainda o Beato mártir 
Padre Manuel Gómez Conçalves  (do Rio Grande do 
Sul); o Beato Padre Mariano (de São Paulo) e a Bea-
to Padre Eustáquio (de Belo Horizonte). Os Padres do 
Brasil podem mostrar ao mundo e à Igreja, com santo 
orgulho, esses seus colegas Santos e Beatos. Que 
eles tambérn ajudem cada Padre de hoje a viver com 
fidelidade sua vocação e missão.

Desta missão, os destinatários são todos, mas 
os pobres deverão ser os destinatários prediletos. O 
Papa Bento XVI, na sua visita ao Brasil por ocasião 
da Conferência de Aparecida, reuniu-se com os Bis-
pos brasileiros na Catedral da Sé de SÃO PAULO.Ali 
ao estimular os Bispos para a missão, sublinhou que 
devemos com especial amor aos pobres e visitá-los lá 
onde vivem, para levá-los a Jesus Cristo. Disse Ben-
to XVI: “Neste esforço evangelizador, a comunidade 
eclesial se destaca pelas iniciativas pastorais, ao en-
viar, sobretudo entre as casas das periferias urbanas 
e do interior, seus missionários, leigos ou religiosos. 
[...]. O povo pobre das periferias urbanas ou do campo 
precisa sentir a proximidade da Igreja, seja no socorro 
das suas necessidades mais urgentes, como também 
na defesa dos seus direitos e na promoção comum de 
uma sociedade fundamentada na justiça e na paz. Os 
pobres são os destinatários privilegiados do Evange-
lho” (n. 22).

Irmãos e irmãs, ao encerrar este magnífico con-
gresso, recordemos também o seu lema: “Fica conosco, 
Senhor”. Sim: pedimos ardentemente; “Fica conosco, 
Senhor!”, porque, a partir da Eucaristia deste congresso, 
queremos decididamente ir em missão. Mas ao mesmo 
tempo, temos a consciência de que nada podemos ser 
sem Jesus Cristo. Ele mesmo o disse: “Sem mim, nada 
podeis fazer” (Jo 15, 5). Por esta razão, pedimos com 
os discípulos de Emaús: “Fica conosco, Senhor, pois 
já é tarde e a noite vem chegando” (Lc, 24, 29).

Estas palavras têm uma ressonância especial hoje 
em dia, quando a Igreja está sofrendo uma crise difícil. 
Também a Igreja, caminhando na penumbra da noite, 
anseia pela luz da manhã e suplica: “Fica conosco, Se-
nhor”. A Igreja, por outro lado, sabe que sua súplica é 
ouvida, pois Jesus mesmo, no momento da Ascensão 
ao Céu, prometeu: “Eu estarei convosco todos os dias, 
até o fim dos tempos” (MT 28, 20). Prometeu também 
enviar-nos Seu Espírito Santo. De fato, dez dias depois 
da Ascensão, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo 
é derramado sobre os Apóstolos, que estavam em Je-
rusalém, reunidos em oração, com Maria, no Cenáculo. 
Dali, eles partem decididamente em missão. A partir 

de então, através dos séculos, o Espírito Santo será o 
motor e a luz da missão da Igreja. Nós também preci-
samos deste Pentecostes para a missão no Brasil. No 
próximo domingo é Pentecostes. Não percamos este 
momento. Reunidos em oração com Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, que acompanhou de 
perto nosso congresso. Peçamos a Deus que envie 
como renovado vigor sobre todos nós o seu Espírito 
Santo, para que Ele nos transforme em missionários 
decididos de Jesus Cristo.

Irmãos e irmãs, queremos partir daqui esperan-
çosos, felizes, decididos e entusiastas para a missão 
que nos espera. Queremos louvar e agradecer a Cristo 
pelos dias e horas deste congresso, em que pudemos 
sentir de perto a presença do Senhor e o calor de sua 
acolhida. Somos seus discípulos e discípulas, Ele quer 
contar conosco. Cada um e cada uma de nós, segundo 
seu estado de vida e profissão, fará sua parte nessa 
missão. Então, a Igreja no Brasil será florescente e tan-
tos que dela se afastaram, irão reencontrar seu lugar 
à mesa do Senhor, na Igreja que um dia, no passado, 
os recebeu e os batizou. A estes, de modo especial, 
queremos revisitar e ajudá-los a superar os impasses 
que os afastaram. A eles todos enviamos daqui nossa 
saudação de irmãos e nosso testemunho de amor.

Tudo na Igreja se ordena para a Eucaristia e da 
Eucaristia. Parte novamente para o labor apostólico, 
a fim de buscar e conduzir tantos outros a esta mesa 
da verdadeira vida, à mesa do Senhor. Portanto, esta 
Santa Missa, cuja celebração agora vamos continuar, 
não constitui propriamente um encerramento, mas um 
ponto alto de nossa missão, uma expressão intensa 
de nossa fé em Jesus Cristo e um novo impulso para 
anunciá-lo a todos. Amém. – Cardeal Dom Cláudio 
Hummes, Arcebispo Emérito de São Paulo, Prefeito 
da Congregação para o Clero.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

Estamos alternando, agora é a vez de um líder. 
O Líder é Francisco Dornelles, do PP. Em seguida, por 
cessão e bondade do Papaléo Paes, nos curvamos a 
Jayme Campos, esse maior líder do DEM.

Depois do Papaléo, eu consegui conciliar as coi-
sas, porque V. Exª precisa se conscientizar de que é 
o maior líder do DEM. E o José Serra sem o apoio de 
V. Exª...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, recentemente, tive a opor-
tunidade de vir a esta tribuna expor a situação ilegal, 
criada pela Comissão de Valores Imobiliários, com a 
edição da Instrução 480, de 2009.
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No caso da Instrução CVM nº 480, a despeito de 
dar maior transparência à gestão das sociedades de 
capital aberta em benefício de seus acionistas e po-
tenciais investidores, terminou, num ato de extrema 
infelicidade, desconsiderando sumariamente preciosas 
garantias constitucionais e dispositivos expressos da 
Lei das S. A., cujo teor dispunha exatamente sobre a 
matéria regulamentada pela Instrução.

Como já tive oportunidade de expor aqui, o Item 
13.11 do Anexo 24 da Instrução 480 determina às so-
ciedades anônimas de capital aberto que divulguem, no 
site da CVM, na Internet e nos seus respectivos sites, 
os valores da remuneração mínima, média e máxima 
dos membros da Diretoria, do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal. O referido subitem, um 
único apenas, encontra-se alojado no campo 13 de 
um formulário composto por dezenas de outros itens 
e subitens, todos destinados a dotar os investidores da 
mais ampla gama de informações relevantes.

Embora a Instrução não imponha a indicação 
nominal desses executivos, não há, com a divulgação 
da informação, nenhuma dificuldade em identificá-los. 
Afinal, intui-se, com extrema facilidade, que a maior re-
muneração de determinada sociedade cabe ao diretor 
presidente ou ao presidente do conselho de adminis-
tração – na maioria das vezes, pessoas notórias. No 
âmbito da companhia, também não haverá a menor 
dificuldade em indicar qual o diretor contemplado pela 
menor remuneração, expondo e constrangendo o exe-
cutivo de forma desnecessária.

Portanto, Sr. Presidente, ao determinar às com-
panhias abertas que passem a informar os dados in-
dividuais dos seus administradores, a Instrução nº 480 
franqueia a qualquer indivíduo a informação de quanto, 
pormenorizadamente, ganham os principais executivos 
de todas as sociedades de capital aberto do País.

E é por isso que a norma viola, inquestionavel-
mente, as garantias constitucionais da proteção à inti-
midade e à privacidade, prescritas na Constituição.

Esse desrespeito, Sr. Presidente, à intimidade e 
à privacidade se traduz, ainda, num verdadeiro risco 
para os administradores da sociedade de capital aber-
to e suas respectivas famílias. Afinal, publicada na In-
ternet – com acesso restrito e ao longo de três anos, 
na forma determinada pela CVM – a remuneração do 
executivo, coloca-se em risco tanto a segurança dele 
quanto a de sua família.

Juntamente com as violações à Constituição da 
República, a instrução da CVM vai de encontro, como 
adiantara antes, a alguns dispositivos da Lei das So-
ciedades Anônimas. Falo, mais precisamente, dos arts. 
152 e 157, que regulam o modo de divulgação da re-
muneração dos administradores dessas sociedades.

O art. 152 da Lei das S.A. faculta à companhia a 
opção de divulgar a remuneração global ou individual 
da diretoria e de seus conselhos. Ora, Sr. Presidente, 
se a própria Lei das Sociedades Anônimas permite à 
companhia que venha a optar pelo modo de divulgação, 
não se pode, por meio de regulamento, alterar o que 
se encontra previsto em lei em sentido formal.

O art. 157 da Lei das S.A. exige um quórum mí-
nimo de sócios que representem ao menos 5% do 
capital social, para solicitar a informação específica e 
individualizada acerca da remuneração dos adminis-
tradores da sociedade. Ora, também aqui se equivocou 
a CVM. Ao determinar às sociedades abertas que di-
vulguem irrestritamente a remuneração individual dos 
seus executivos, a Instrução nº 480 da CVM torna letra 
morta a limitação da informação criada pela Lei das 
Sociedades Anônimas.

Todas essas questões que mencionei, Sr. Presi-
dente, são, por si sós, suficientes para recomendar à 
CVM que proceda às devidas correções na Instrução 
nº 480, como eu já alertara na primeira ocasião em 
que falei sobre o tema.

Por todos esses fundamentos que expus, reitero a 
minha posição anterior, no sentido de que a divulgação 
das informações determinadas pela Instrução nº 480 
da CVM é medida inconsequente e ignora solenemente 
uma série de dispositivos constitucionais e legais.

Reforço, portanto, o pedido à CVM para que re-
alize as devidas adequações na Instrução nº 480, de 
modo a suprimir a regra que impõe a individualização 
da remuneração dos administradores de sociedades 
de capital aberto.

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

Este é o Senador Francisco Dornelles, uma das figu-
ras que mais engrandecem a democracia deste País. 
Atentai bem, Jayme Campos: Tancredo Neves, que se 
imolou pela redemocratização, entregou-lhe a chave do 
cofre das riquezas do Brasil. E aí ele está presidindo, 
com grandeza, o Partido Popular, com perspectivas 
invejáveis na política de nosso País.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, convidamos o Senador Jayme Campos, num 
reconhecimento de Papaléo Paes a V. Exª, que repre-
senta a grandeza emergente maior do DEM do Mato 
Grosso. Este Líder foi, por três vezes, extraordinário 
Prefeito da sua cidade natal, extraordinário Governa-
dor, extraordinário Senador, lidera hoje, com grandeza 
e firmeza, o DEM.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obri-
gado, Sr. Presidente Mão Santa, por suas palavras 
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bondosas e generosas. Não é à toa que eu sou o seu 
cabo eleitoral para ser Vice-Presidente da República, 
na chapa de José Serra...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
estou em dúvida se V. Exª é general ou marechal.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu sou 
soldado militante.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
força que V. Exª tem, um marechal eleitoral.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Papaléo, 
tendo em vista que o meu Partido não está indicando 
Vice-Presidente na chapa do Serra, V. Exª, que é do 
PSDB, um grande nome seria o companheiro Mão 
Santa, brilhante Senador da República, ex-Gover-
nador, ex-Prefeito, ex-tudo lá no seu Estado e agora 
Senador da República. Eu acho que seria o melhor 
nome que Serra teria para representar o Nordeste e 
o povo brasileiro, até porque Mão Santa é a cara do 
povo brasileiro – fala a língua que o cidadão brasileiro 
entende muito bem, é uma pessoa que todos nós res-
peitamos. Eu, particularmente, sou do Democratas e, 
neste caso, o meu Partido não tendo indicado o vice 
na chapa do companheiro Serra, é a minha opção para 
ser vice-Presidente. Que transmita ao Presidente José 
Serra a minha sugestão na pessoa do companheiro 
Mão Santa, grande Senador da República pelo seu 
Estado, o Piauí.

Sr. Presidente, é com satisfação que venho a esta 
tribuna para compartilhar o acertado posicionamento 
de nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
adotado na manhã de hoje, no sentido de por fim a 
uma longa complicação judicial envolvendo terras de 
domínio federal situadas em meu Estado. 

Refiro-me à aprovação, por aquele colegiado, do 
PLC nº 14, de 2010, que autoriza a União a doar ao 
Estado de Mato Grosso as glebas denominadas Maiká 
e Cristalino, em litígio desde 1985. Trata-se de proje-
to de lei de iniciativa do Poder Executivo e que tive a 
honra de relatar na referida Comissão com o objetivo 
de garantir segurança jurídica a milhares de famílias 
que ali habitam e exploram terras nessas áreas, muitas 
das quais já tituladas em seus nomes. De acordo com 
os produtores desses locais, os títulos fundiários foram 
expedidos em 1987 pelo Governo de Mato Grosso. Po-
rém, o Incra determinou o cancelamento dos mesmos, 
solicitando devolução à União. 

A doação pretendida ensejará o cancelamento 
das ações na Justiça e a consequente regularização 
fundiária que beneficiará, segundo estima a Assem-
bleia Legislativa, mais de 30 mil pessoas.

Ambas as áreas se situam no norte do Estado. A 
Gleba Cristalino tem uma área aproximadamente de 

473 mil hectares e está localizada em Alta Floresta. A 
Gleba Maiká, distante 710 km da capital, localiza-se 
no Município de Marcelândia e possui cerca de 1,217 
milhão de hectares.

Importa salientar que esse território, conhecido 
como Portal da Amazônia, é hoje composto por 16 Mu-
nicípios que respondem por somente 7,4% da renda 
total do Estado de Mato Grosso. No entanto, mais de 
50% da renda do território é proveniente de apenas 
três Municípios: Alta Floresta, Colíder, e Guarantã do 
Norte.

Atualmente, os produtores encontram-se extre-
mamente descapitalizados. Problemas relacionados à 
falta de títulos de terras, aliados às dificuldades impos-
tas pelo Banco do Brasil para a obtenção das diversas 
linhas de crédito fazem com que seja extremamente 
difícil a obtenção de recursos para a investimento na 
produção.

Problemas estruturais da região, como falta de luz 
elétrica em algumas comunidades e a falta de regula-
rização fundiária, complementam o quadro de dificul-
dades impostas aos moradores das áreas rurais.

O PLC nº 14/2010, que acabamos de aprovar na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e que se-
gue agora à apreciação da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania define que as áreas doadas ao 
Estado deverão ser utilizadas em atividades de con-
servação ambiental e desenvolvimento sustentável; de 
assentamento, colonização e regularização fundiária, 
podendo ser adotado o regime de concessão de uso.

Certo da peculiar relevância da matéria, como 
iniciativa fundamental para a continuidade do proces-
so de desenvolvimento da região, registro aqui meu 
contentamento e nutro as melhores expectativas por 
sua aprovação final nesta Casa.

Portanto, Senador Leomar Quintanilha, que já 
teve a oportunidade ímpar comigo de estar em meu 
Estado, presidindo a Comissão de Meio Ambiente; 
Senador Raupp, que conhece bem a nossa situação, 
hoje, conseguimos um grande avanço.

Eu não sei se isso ocorre no Estado do Tocantins, 
mas sei que o Estado de Rondônia vivencia a mesma 
problemática. Há um problema sério em relação à re-
gularização. Lamentavelmente, V. Exªs, que habitam 
algumas regiões mais distantes dos grandes centros do 
Brasil, sabem que a questão fundiária é um problema 
grave e sério. Em Mato Grosso, particularmente, esta-
mos vivendo uma crise sem precedentes em relação 
ao homem do campo, sobretudo, aos assentamentos, 
aos pequenos agricultores.

Dessa feita, quando o Governo Federal, num 
gesto de grandeza, resolve transferir para o Estado 
de Mato Grosso 1,2 milhão de hectares, imagino que 
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havia mais facilidade para resolver esse problema por 
meio do Intermat, enquanto o Prefeito, a sociedade, 
os Vereadores, os Deputados poderão cobrar provi-
dências do órgão competente para a expedição dos 
títulos da terra.

O Senador Raupp deve se lembrar muito bem que 
na década de 1970, com o Decreto nº 1.164, o Governo 
Federal estabeleceu que as terras localizadas a 100 
km das margens das BRs, que eram dos Governos 
Estaduais, passariam a ser do Governo Federal.

Isso ocasionou uma demanda há mais de 25 
anos, e o cidadão que lá chegou por indução do Go-
verno Federal ficou à mercê da insegurança jurídica, 
não podendo ter o título da terra, porque foi anulado 
o título que muitos deles tinham, anteriormente con-
cedido pelo Estado. Com isso, esse cidadão hoje tem 
dificuldade não só para obter o título da terra, mas 
também até para obter recursos, financiamentos em 
bancos, sobretudo no Banco do Brasil e no Banco da 
Amazônia.

Eu acho que se o Governo Federal, Senador 
Raupp, transferisse para os Estados essa problemáti-
ca que existe, seria mais fácil resolvermos com mais 
celeridade esse problema fundiário no meu Estado e 
também – imagino – no Estado de V. Exª, que é Ron-
dônia. Eu não sei se no Tocantins há essa problemáti-
ca, mas imagino que todos os Estados da Federação 
tenham esse problema, sobretudo os da Região Nor-
te, os da Região Centro-Oeste e, sobremaneira, os da 
região amazônica.

Eu concedo um aparte ao Senador Valdir Rau-
pp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª tem 
absoluta razão. A Região Norte está sofrendo profun-
damente com a falta da aceleração da regularização 
fundiária. Agora foi criado mais um órgão, o Terra Le-
gal, que junto ao MDA – Ministério de Desenvolvimento 
Agrário –, se sobrepõe ao Incra, que foi muito impor-
tante nas décadas de 60, 70 e até a de 80. Durante 
cerca de 30 anos, o Incra foi muito importante para 
a colonização do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, 
mas agora ele sofre um sucateamento. O Incra, com 
todo o respeito, envelheceu. Não houve renovação 
dos quadros. Os funcionários estiveram em greve por 
um longo período, mas parece que agora deram uma 
trégua e voltaram ao trabalho para negociar. Alguns 
órgãos federais, como o Incra e o Ibama, estão com 
problemas. O Ibama, repito, também tem tido uma série 
de problemas, e os seus funcionários estão em greve. 
Eu tenho visitado glebas no meu Estado que não têm 
escolas, que não têm postos de saúde, que não têm 
energia elétrica, e que não têm estrada, porque não 
têm documento das terras. Se as glebas não estão re-

gularizadas, não podem ter investimentos do Governo 
Federal. Eu já coloquei recursos para a construção de 
postos de saúde, centros de saúde em vilarejos, em 
distritos, bem como no meio dos assentamentos, mas 
eles não puderam ser construídos porque não há ne-
nhum documento das terras.

Então o recurso é cancelado, e a população fica, 
como já disse, sem saúde, sem educação, sem energia, 
sem estradas. Isso tem que acabar. Acho que é preciso 
que se dê um choque urgente, e uma das saídas seria 
esta: a transferência. A transferência de uma dessas 
glebas de Rondônia vai ser feita agora. Na MP 472 foi 
feita a permuta envolvendo uma área de reserva para 
liberar aquela gleba para o Estado, que vai fazer ali o 
assentamento das pessoas e a regularização da ter-
ra. Eu acho que esse é o único caminho mais rápido, 
mesmo com as dificuldades, com as precariedades 
que os Estados e os Municípios têm, porque eles estão 
mais presentes, eles estão lá, e a União, lamentavel-
mente, demora muito a chegar para fazer esse tipo de 
serviço. V. Exª tem razão quando diz que a única saída 
mais rápida, mais célere seria transferir essas áreas 
para os Estados, evidentemente com todo o cuidado 
ambiental. Nós somos a favor de que não se derrube 
mais, que não se queime mais, mas que se regulari-
ze a terra, principalmente aquela em que a posse já 
está consolidada. Não adianta mais... É o mesmo que 
querer colocar a pasta de dente, depois que ela sai 
do tubo, de volta dentro do tubo. Não se consegue. 
Querer reflorestar ou retirar essas pessoas de onde 
elas estão é praticamente impossível. O próprio Mi-
nistro Minc, com toda a sua dureza, com toda a sua 
rigidez, foi a essa área e viu que não havia a menor 
possibilidade de tirar de lá três mil famílias, quando já 
existem milhares de acampamentos de lonas pretas 
esperando desapropriações de terra para fazer assen-
tamento. Não é possível tirar mais essa quantidade 
enorme de famílias e colocá-las embaixo das lonas 
pretas também. Colocar onde três, quatro mil famílias 
que estão em áreas irregulares? Então, não havia a 
menor possibilidade de isso acontecer. E ele mesmo 
foi favorável à permuta para assentar essas famílias 
lá. Isso existe no Mato Grosso, existe em Rondônia, 
deve existir no Pará, no Amazonas, em vários Estados 
da Região Norte. Obrigado a V. Exª. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Agrade-
ço o aparte de V. Exª, que conhece perfeitamente o 
assunto a que estou me referindo. Estou convencido, 
Senador Raupp, de que se abre uma nova perspec-
tiva. Imagino que só assim nós poderemos buscar a 
regularização fundiária.

Eu estive visitando, nesses últimos 30 dias, al-
gumas regiões do nosso Estado, sobretudo no baixo 
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Araguaia, que é uma região de terras férteis, de gente 
trabalhadora que, lamentavelmente, hoje está vivendo 
em estado de petição, primeiro porque o Incra não dá 
o documento; segundo porque não pode ter acesso a 
nenhuma linha de crédito; terceiro porque as próprias 
cidades, Senador Leomar, não têm o documento. Há 
munícipe que está lá há 30 anos e não tem o documento 
da terra. A casa dele praticamente não vale nada; ele 
vende a posse, o direito de posse dessa propriedade. 
Imagino que o caminho tem que ser este: passar a 
terra para os Estados.

Como bem disse V. Exª, Senador Valdir Raupp, 
o Incra envelheceu; os funcionários, por si só, estão 
desestimulados; por sinal, os salários estão bem acha-
tados. Veio uma comissão me procurar, para lutar, para 
melhorar a performance dos salários. Há um descom-
passo muito grande – houve uma luta nossa nesse 
sentido. Isso está desmotivando os trabalhadores do 
Incra a, realmente, executarem o papel que lhes cabe, 
de fazer a política agrária do Brasil.

Se não bastasse isso, eu tive oportunidade, na 
sexta-feira, de visitar a região de Peixoto de Azevedo 
e de Guarantã do Norte. Lá existe um assentamen-
to, Senador Leomar, que é o maior assentamento da 
América Latina – são 12 mil pessoas que moram no 
assentamento chamado União do Norte. Se V. Exª vir 
aquele assentamento... É um crime que o Governo 
Federal está cometendo contra esses assentamen-
tos. Não existe nada, não há um poço artesiano, não 
existem as mínimas condições de vida, nem para es-
coar a própria produção, com luta, sob aquele sol da 
Amazônia, que V. Exª conhece. É difícil trabalhar sob 
o sol, com a temperatura de 42º. Eu estive lá por volta 
de meio-dia e, na sombra, estava dando 42º, 43º. Es-
sas pessoas não têm recebido, como o senhor bem 
disse, nenhum apoio Senador Raupp.

O Incra é um órgão emperrado – desculpe-me, 
pois tenho todo o respeito pelo Incra, até pela sua his-
tória –, que não anda. É um órgão que, lamentavelmen-
te, precisa dar um choque na sua gestão, modificar a 
sua estrutura, modernizar-se e realmente cumprir com 
a sua finalidade, com o seu papel de ser o órgão que 
vai cuidar não só da questão fundiária, mas, sobretu-
do, dos próprios assentamentos que ele esparramou 
neste imenso Brasil.

Portanto, Presidente Mão Santa, agradeço a V. 
Exª.

Quero dizer ao povo de Maiká, de Marcelândia, de 
Alta Floresta, de Peixoto de Azevedo e de Guarantã do 
Norte que, aos poucos, está chegando a solução. Esse 
era um sonho daquele povo de Marcelândia. Quero 
dizer aos senhores de Marcelândia e de toda a região 
que o projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária. Entretanto, ele ainda vai ser enca-
minhado para a Comissão de Constituição e Justiça 
– CCJ. E espero que essa matéria entre na pauta nos 
próximos 15, 20 dias, em caráter terminativo. Assim, 
nem precisará vir para o plenário desta Casa.

Portanto, estão todos de parabéns! Acho que é 
uma vitória que a população de Marcelândia, de Alta 
Floresta, de Guarantã do Norte e de Peixoto recebe no 
dia de hoje, com a aprovação desse projeto de lei.

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

com muita honra que registro a presença, no plenário 
do Senado da República, do Deputado Federal Paes 
Landim, um dos homens de maior saber jurídico deste 
País. Ele é Deputado Federal pelo Piauí, tendo sido re-
eleito várias vezes. Eu esperava até que o Presidente 
Luiz Inácio o nomeasse Ministro da Justiça.

Agora, como Líder da Maioria, tem a palavra o 
Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão 
Santa, antes de iniciar meu pronunciamento sobre o 
ensino profissional e tecnológico, eu queria mais uma 
vez fazer uma cobrança desta tribuna. Agora não mais 
a aprovação da PEC, da Emenda Constitucional nº 60, 
sobre a transposição dos servidores de Rondônia para 
a União – uma dívida de 18 anos, porque Roraima e 
Amapá já tiveram há 18 anos –, mas, sim, cobrar a 
sanção presidencial.

Sei que o Presidente Lula é um homem sensível 
e bom. Tenho falado isso por onde ando neste País, 
principalmente no meu Estado, em Rondônia. Há um 
entendimento, praticamente um consenso da Bancada 
Federal, de todos os sindicatos, que representam mais 
de 23 mil servidores do Estado de Rondônia, e do Mi-
nistério do Planejamento, onde um grupo de trabalho 
discutiu a regulamentação da PEC da transposição, 
agora aprovada definitivamente nas duas Casas – na 
Câmara e no Senado – e promulgada. Conforme esse 
entendimento, inserimos o texto que estava acordado 
no Ministério do Planejamento numa medida provisória 
e segue agora à sanção presidencial.

Então, espero que o Ministério da Fazenda e o 
Ministério do Planejamento não orientem o Governo 
no sentido contrário, que seria o do veto, mas, sim, no 
sentido da sanção presidencial, para se fazer justiça 
com o Estado de Rondônia. E tenho dito que, se isso 
não acontecer, será uma das maiores injustiças feitas 
com o Estado de Rondônia, esses servidores e o povo 
daquele Estado. Mas conto com a bondade, o bom 
senso e a generosidade do Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 23323 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitas 
oportunidades de emprego estáveis deixam de ser 
preenchidas em decorrência de a maioria dos empre-
sários brasileiros ter dificuldade em encontrar pessoas 
qualificadas para preencher cargos técnicos disponíveis. 
A insuficiência de oferta de mão de obra qualificada 
representa um gargalo histórico em nossa economia, 
que se torna agudo sempre que a economia brasileira 
acelera seu processo de crescimento.

Os empresários brasileiros têm conseguido re-
duzir as dificuldades decorrentes desse problema 
promovendo o treinamento de recursos humanos por 
meio do Sesc, do Senai e demais componentes do 
chamado Sistema S.

O Ministério da Educação está atento para a so-
lução desse problema ao implantar um dos mais im-
portantes programas de educação profissional, cien-
tífica e tecnológica, conforme o plano de expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica.

De 1909 até 2002, foram construídas, no Brasil, 
140 escolas técnicas. Até o final de 2010, 354 esco-
las estarão em funcionamento, com 500 mil vagas 
disponíveis.

O programa da Rede Federal de Educação Pro-
fissional dispõe de uma estrutura que possibilita o 
crescimento pessoal, a qualificação e a ascensão so-
cial e profissional de muitos jovens estudantes, com 
a possibilidade de acesso às conquistas científicas e 
tecnológicas.

Esse programa também possibilita aos jovens a 
conquista de um emprego estável, de qualidade, além 
de valorizar o jovem e evitar que seja atraído por op-
ções negativas de trabalho, como o trabalho precário 
e de baixa qualidade.

A Rede Federal de Educação Profissional tam-
bém contribui para dar oportunidades de estudo aos 
jovens que enfrentam as barreiras existentes em mui-
tas universidades do País, que não dispõem de vagas 
suficientes para atender à demanda crescente por en-
sino de qualidade.

As áreas de engenharia, informática, mecânica, 
eletrônica e eletrotécnica necessitam de um cuidado 
especial, pois representam o principal gargalo no pro-
cesso de crescimento sustentável da economia brasi-
leira, que reduz nossas possibilidades de ingresso no 
grupo de países mais desenvolvidos.

O Sistema Nacional de Informações de Educação 
Profissional e Tecnológica (Sistec) identificou diversas 
áreas profissionais que apresentam grandes possibili-
dades de emprego num futuro próximo, em função da 
demanda por serviços especializados e considerando 
a previsão de crescimento da economia brasileira.

Os cursos técnicos mais procurados atualmente 
no Brasil são: Enfermagem, Informática, Segurança 
do Trabalho, Administração, Mecânica, Eletrotécnica, 
Comércio, Agropecuária, Eletrônica e Radiologia.

Sr. Presidente, quase todos os oradores que me 
antecederam não tiveram nem o tempo marcado. Eu 
precisaria de, pelo menos, mais uns 3, 4 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Cinco minutos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Cinco 
minutos. Obrigado. Eu tinha pensado em cinco, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, é porque vamos realizar uma sessão do Con-
gresso às 20 horas, e eu confiei na inteligência de V. 
Exª e na sua capacidade sintética, de serem maiores 
do que os que lhe antecederam.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado.

A Rede Federal de Educação Profissional também 
contribui para melhorar o acesso dos jovens ao empre-
go profissional, pois sabemos que o Brasil apresenta 
insuficiência de oferta de especialistas em diversos 
ramos técnicos.

As áreas de engenharia, química, mecânica e 
construção civil necessitam de uma maior oferta de 
especialistas, principalmente no momento atual,

principalmente no momento atual, em que o Brasil 
se prepara para alcançar um patamar de desenvolvi-
mento sustentável de longo prazo e melhorar a infra-
estrutura capaz de garantir nosso desenvolvimento.

Com 354 escolas técnicas e a oferta de 500 mil 
vagas, o Brasil passa a contar com um dos mais pre-
ciosos pré-requisitos necessários para o nosso desen-
volvimento econômico de longo prazo.

As instituições de educação profissional têm am-
pliado e diversificado os programas e cursos de trei-
namento, com elevação dos níveis de quantidade e 
qualidade da oferta dos diversos treinamentos.

Os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(Cefets), as escolas agrotécnicas e escolas técnicas 
formam os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia.

Em todas as Unidades da Federação, existem 
Institutos Federais de Educação, que oferecem ensi-
no médio integrado, cursos superiores de tecnologia 
e licenciaturas, com forte inserção nas áreas de pes-
quisa e extensão.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sabe-
mos que somente com educação de qualidade, nossos 
jovens poderão conquistar a verdadeira cidadania e as 
demais garantias asseguradas pela Constituição.
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A educação profissional é da maior importância 
para uma grande parcela de nossa juventude, pois 
permite qualificação profissional e assegura cidadania, 
realização profissional, geração de renda e garantia 
de emprego.

O Plano de Desenvolvimento da Educação, por 
seu compromisso com a educação brasileira e, prin-
cipalmente, com a criação dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, merece todo nosso 
apoio e incentivo.

Defendemos a expansão da Rede Federal da 
Educação Profissional e Tecnológica, por seu elevado 
mérito social, educacional e econômico.

Defendemos, principalmente, a expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica na 
Região Amazônica, para que nossos jovens possam 
ter oportunidades de trabalho de boa qualidade e, ao 
mesmo tempo, tenhamos redução das desigualdades 
sociais e regionais e construção de uma sociedade mais 
justa, mais harmônica e mais comprometida com o bem-
estar das populações mais pobres do nosso Brasil.

Quero, neste momento, congratular-me com o Mi-
nistério da Educação e toda sua equipe de colaborado-
res, pelo trabalho meritório que realizam e continuarão 
a realizar em benefício da educação em nosso País. 
Parabenizar o Reitor do Instituto Tecnológico e Profis-
sional de Rondônia, Professor Raimundo Gimenez, 
por estar implantando vários institutos, várias escolas 
técnicas no meu Estado. Em Cacoal, já foi inaugura-
do; em Ji-Paraná, em Ariquemes; está em construção 
em Porto Velho, em Vilhena e também, em breve, em 
Guajará-Mirim.

Tenho plena convicção de que o Ministro Fer-
nando Haddad...

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois não, 
com muito prazer, com a concessão do Presidente.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 
Raupp, eu queria me congratular com V. Exª, ao usar 
a tribuna e falar em cursos técnicos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Realmen-
te, V. Exª tem razão. Cento e um anos da instalação 
do primeiro curso técnico da primeira escola técnica 
no Brasil, ainda com o Presidente Nilo Peçanha, em 
1909. V. Exª faz uma retrospectiva do crescimento 
dessas escolas, que hoje se verifica. Estão previstas, 
até 2011, em torno de 400 escolas técnicas a serem 
instaladas no Brasil. Não pode passar despercebida 
quando se fala de ensino técnico a questão das es-
colas do Sesc, do Senac, do Senai, especificamente 

do Senac e do Senai e, posteriormente, do Senar, do 
Senat, que desempenharam papel de grande impor-
tância nesse vácuo que ficou aí sem instalações de 
escolas técnicas no Brasil. São milhões de brasileiros 
que passaram por esses cursos técnicos do Senac 
e do Senai. Aqui, mesmo no Distrito Federal, apesar 
da pouca idade da nossa capital, este ano, tivemos 
uma comemoração de muita importância no Senac, 
que foi exatamente o aluno “um milhão”. Um milhão 
de alunos que passaram pelas escolas do Senac no 
Distrito Federal. Eu nem estou falando de números na-
cionais, que seriam milhões e milhões de brasileiros. 
Então, os empresários ocuparam espaço pensando na 
industrialização brasileira a partir de 1946, na forma-
ção profissional, notadamente no Senac e no Senai. 
Não estou tirando o mérito das escolas técnicas, mas 
ficamos cem anos para, agora, anunciar que vamos 
chegar a 400 escolas técnicas no Brasil. E não há país 
que se desenvolva naturalmente sem que haja a for-
mação de um bom grupo de técnicos e engenheiros, 
enfim, de profissionais qualificados para o alcance do 
desenvolvimento. Congratulo-me com V. Exª pelo pro-
nunciamento desta tarde e noite.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado 
a V. Exª pela contribuição. E falamos aqui, no início do 
nosso pronunciamento, das parcerias do Sistema S, do 
Senai, do Sesc, do Senac, de todos esses órgãos que 
têm ajudado muito na profissionalização de jovens.

Encerrando, Sr. Presidente, tenho plena convicção 
de que o Ministro Fernando Haddad tomará todas as 
providências para ampliar a participação dos Institutos 
Federais na Região Amazônica e, particularmente, no 
Estado de Rondônia, que represento.

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

Senador Adelmir Santana, sintetizando toda a eficiência 
do Sistema S, Sesc, Senai, Senac, Sebrae. O nosso 
Presidente Luiz Inácio é ex-aluno do Senai de São 
Paulo. Então, um quadro vale por 10 mil palavras.

Convidamos para usar da palavra, no final desta 
sessão, já que às 20h, teremos uma sessão do Con-
gresso Nacional, o Senador Papaléo Paes, que é do 
Amapá, foi Prefeito de Macapá, médico cardiologista 
e simboliza a pureza da política do Brasil. Ele chegou 
aqui, médico, Prefeito e o povo. Nunca fez um título, 
nunca comprou um voto, é o exemplo de como um povo 
pode escolher o seu representante, com a liberdade e 
vendo as virtudes da decência e da competência. Com 
grandeza, ele representa o Amapá, que fica engran-
decido com sua presença.

E eu gostaria, neste instante, de dizer, o Brasil 
todo quer vê-lo de volta aqui, eu e todos os Senado-
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res. O Amapá não pode, vamos dizer, decepcionar o 
Brasil.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa. Muito obrigado pelas 
suas palavras. Agradeço muito. Deus o abençoe.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, interessei-me 
em saber sobre as nossas visitas e fui informado de 
que são investidores dos países China e Espanha 
que estão visitando o nosso plenário. Quero dizer à 
senhora e aos senhores que nós já tivemos a nossa 
sessão desde as duas horas da tarde, logicamente às 
20 horas teremos uma sessão do Congresso e por isso 
estamos quase encerrando aqui. Praticamente devo 
ser o último orador. Dizer que a presença da senhora 
e dos senhores é muito importante para nós brasilei-
ros e para esta Casa, a fim de que possam conhecer 
o que é o Senado Federal brasileiro. Muito obrigado 
pela presença.

Sr. Presidente, eu quero fazer, mais uma vez 
aqui, um apelo a favor dos aposentados, mais espe-
cificamente a favor de um projeto, a PEC nº 270, de 
2008, sobre a qual foi-me alertado, ainda há pouco, 
ao meu Gabinete, por um cidadão, o Sr. Henrique, lá 
de Sergipe, que me pediu para que eu dissesse aqui 
e lembrasse que muitos dos aposentados por inva-
lidez tiveram vilipendiados os seus direitos. E essa 
PEC corrige tal desvio dos direitos dos aposentados. 
É a PEC nº 270, que está, desde 2008, lá no plenário 
da Câmara, precisando ir para a pauta. É o apelo que 
faço à Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje nós 
tivemos uma homenagem aqui aos Defensores Pú-
blicos, a classe exatamente necessária que trouxe a 
democracia à nossa justiça, principalmente no aten-
dimento ao menos favorecido.

Eu falo também, no meu discurso, sobre a Re-
forma do Judiciário (Emenda Constitucional nº 45, de 
2004), que muito contribuiu, Senador Quintanilha, para 
a modernização da Justiça no Brasil, com exceção de 
um aspecto relacionado com a Justiça do Trabalho.

Ao revogar o art. 112 da Constituição e suprimir a 
previsão de criação de Tribunais Regionais do Trabalho 
em todos os Estados da Federação, a Emenda Cons-
titucional nº 45 criou uma situação de desigualdade e 
injustiça em relação aos trabalhadores brasileiros das 
regiões mais pobres.

O Constituinte de 1988 teve uma visão mais clara 
e abrangente de cidadania e de isonomia ao garantir 
o acesso à justiça trabalhista a todos os trabalhadores 
brasileiros, conforme a redação original do art. 112 da 
Constituição, que dispõe o seguinte: 

Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Tra-
balho em cada Estado e no Distrito Federal, e a lei ins-
tituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo, 
nas comarcas onde não forem instituídas, atribuir sua 
jurisdição aos juízes de direito.

Os trabalhadores brasileiros residentes nas re-
giões mais ricas e desenvolvidas dispõem das facili-
dades de acesso à Justiça Trabalhista, enquanto que 
os trabalhadores das regiões mais pobres encontram 
barreiras quase intransponíveis e até mesmo, Senador, 
são impedidos de pleitearem os seus direitos. 

Os trabalhadores do Estado do Amapá são obri-
gados a se deslocar até Belém ou arcar com as des-
pesas de contratação de um advogado para poder 
recorrer de decisões de primeira instância, relativas a 
seus direitos trabalhistas, o que representa uma afron-
ta à cidadania e aos direitos assegurados pelo art. 5º 
da Constituição.

As ações trabalhistas geralmente são impetradas 
por trabalhadores pobres que não dispõem de recursos 
financeiros para pagar despesas elevadas decorrentes 
de deslocamentos para outras cidades. Essa barreira 
equivale, Senador, a negar o acesso à Justiça do Tra-
balho para a maioria dos trabalhadores dos Estados 
mais pobres, que necessitam recorrer das decisões 
de primeira instância.

A Constituição Federal estabelece, no art. 5, Inci-
so XXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário, lesão ou ameaça ao direito.”

Se o Poder Público não oferecer ao cidadão as 
condições materiais necessárias para o exercício desse 
direito, as garantias constitucionais não se concretizam 
e não passam de mera abstração. 

A Justiça Trabalhista é a área de maior demanda 
e número de litígios sociais, o que torna mais urgente 
a necessidade de oferecer condições materiais para 
que os trabalhadores, geralmente a parte mais fraca 
da relação de trabalho, possam ter suas demandas 
apreciadas pelo Poder Judiciário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é inadmissível, 
e não podemos aceitar, a situação atual em que os 
brasileiros são divididos em trabalhadores de primeira 
classe e trabalhadores de segunda classe. 

O Estado brasileiro tem a obrigação moral e 
constitucional de oferecer as condições materiais ne-
cessárias para que todos os trabalhadores possam 
ter seus direitos assegurados, sem que sejam obri-
gados a se deslocarem para locais distantes de suas 
residências. 

No Estado do Amapá, Senador Leomar Quinta-
nilha, nós não temos uma sede de Junta do Trabalho. 
Então, qualquer recurso tem que ir para Belém. Viagem, 
só por avião ou por barco. Nós não temos estrada. E 

607ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



23326 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

veja a dificuldade da maioria que precisa da Justiça do 
Trabalho. São realmente os mais carentes que não têm 
condição nenhuma de fazer esse deslocamento. 

Então, para corrigir essa situação de desigualda-
de e injustiça, apresentei, no dia 4 de maio de 2010, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2010, que 
restabelece o conteúdo original do art. 112 da Consti-
tuição, que previa a criação de Tribunais Regionais do 
Trabalho em todos os Estados da Federação. 

A aprovação da PEC nº 8 significa a eliminação 
de barreiras para que os trabalhadores possam con-
cretizar seus direitos e para descentralizar e acelerar 
as decisões na área trabalhista. 

Tenho plena convicção de que o Senado Federal 
aprovará a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, 
de 2010, pois ela significa o cumprimento dos dispo-
sitivos constitucionais que asseguram a igualdade de 
todos perante a lei, a harmonia social e a possibilidade 
de solução pacífica dos conflitos sociais.

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

Convidamos, como último orador desta reunião, que se 
iniciou às 14 horas, o Senador Leomar Quintanilha.

S. Exª representa o Estado do Tocantins e o 
PMDB. Recentemente, S. Exª se afastou do Senado 
numa licença para servir, e o fez muito bem, como Se-
cretário de Educação daquele Estado. S. Exª é outro 
Senador que enriquece a democracia do Brasil pelo 
seu comportamento, sua firmeza e sua competência. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, que 
dirige os trabalhos nesta noite. 

Srªs e Srs Senadores, efetivamente, entendemos 
que os interesses do Estado falam mais alto do que os 
nossos interesses pessoais. 

Esta foi a razão que determinou que eu acei-
tasse a convocação do Governador Carlos Henrique 
Amorim para assumir a pasta da Educação e dar uma 
contribuição para que o ensino avançasse, para que o 
Estado oferecesse um ensino de melhor qualidade às 
nossas futuras gerações, às nossas crianças. A edu-
cação, Senador Mão Santa, é o único caminho para se 
processar efetivamente o desenvolvimento das pesso-
as de uma comunidade, de uma nação.

Então, foi com muita alegria que eu levei a minha 
modesta experiência e contribuição ao Estado do To-
cantins nesses últimos seis meses. De volta à Casa, 
ainda com o calor da força e da vontade do valoroso 
povo tocantinense, estou aqui novamente procurando 
ajudar o Brasil e ajudar o Tocantins nesse seu proces-
so de crescimento.

Aliás, quem conheceu o Tocantins há 21 anos, 
quando do seu crescimento, sabe que ele padecia de 
uma dificuldade enorme. Ele era basicamente despro-
vido de infraestrutura. E é sobre infraestrutura, sobre-
tudo na região norte do Estado, que eu gostaria de 
tecer alguns comentários nesta noite.

Agora mesmo, estive visitando o norte do Esta-
do do Tocantins, uma região rica, próspera, dotada de 
terras férteis, de recursos hídricos abundantes, de um 
povo esperançoso, um povo corajoso e esperançoso 
de que, com o crescimento do Estado, a promoção 
social também ocorra. Ao observarmos, ao visitar a 
ponte que está sendo construída sobre o rio Araguaia, 
uma ponte importante, porque ali o rio tem mais de 
um quilômetro de extensão, constatamos que, recen-
temente, há cerca de seis, oito meses, foi inaugurada 
a ponte sobre o rio Tocantins, também com a mesma 
dimensão, também uma obra de vulto.

Eram esses dois os grandes mananciais do norte 
do Estado, que se encontram um pouco mais à jusan-
te, sendo o Araguaia absorvido pelo rio Tocantins, que 
é o principal manancial. Pois era ali um fator limitante 
do desenvolvimento dessa região, que era desprovida 
também de estradas pavimentadas. Hoje, o Bico do 
Papagaio, o norte do Estado detém uma malha rodo-
viária que ainda não complementou toda a demanda 
e as necessidades da região, mas detém uma malha 
rodoviária que já permite à região se inserir no processo 
de crescimento e de desenvolvimento econômico.

Nós estamos trabalhando – e é lamentável que 
tenha sofrido um compasso de espera – a construção 
da eclusa de Lajeado. Com essa eclusa, nós propiciarí-
amos a possibilidade de navegação de mais de oitocen-
tos quilômetros do rio Tocantins, o que, efetivamente, é 
significativo para o desenvolvimento dessa região cen-
tro-norte do Brasil, quando comparamos com a modal 
mais utilizada, que é a modal rodoviária, sabidamente 
a modal mais cara do mundo, que chega a ser quase 
quatro vezes o valor do transporte aquaviário. Lamen-
tavelmente, ainda não conseguimos fazer com que as 
obras da eclusa de Lajeado sejam iniciadas.

E, ao mesmo tempo, já um pouco mais à jusante, 
na região do Estreito, na divisa com o Maranhão, nós 
estamos experimentando a construção de uma nova 
usina hidrelétrica, também de porte, sem a concomi-
tância da construção de eclusa do Estreito. Será mais 
um fator impeditivo da navegabilidade do rio. 

Comemoramos com certa alegria a conclusão da 
eclusa de Tucuruí, prevista para o segundo semestre 
deste ano, que vai permitir de 600 a 700 km de nave-
gação do rio Tocantins.

Veja, Sr. Presidente, que, só com essa perspectiva 
de ampliar o trecho de navegabilidade do rio, empre-
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sários já buscam o norte do Tocantins, mais precisa-
mente a cidade de Praia Norte, para implantar ali um 
porto fluvial para “desovar” produtos da Zona Franca de 
Manaus, um dos mais importantes parques industriais 
deste País. Os bens ali produzidos vinham de navio 
até Belém. Com a construção da eclusa de Tucuruí, 
esses bens poderão vir pelo rio Amazonas, adentrar o 
rio Tocantins e subir o Tocantins até a região de Praia 
Norte, reduzindo, numa extensão de 700 a 800 Km, 
aproximadamente, o frete desses produtos que são 
transportados para as demais regiões do Brasil.

Nós do Tocantins estamos aguardando com mui-
to interesse e com muita expectativa, sobretudo a po-
pulação de Praia Norte, Esperantina, São Sebastião, 
Buriti, que são os Municípios mais próximos dessa 
cidade onde será instalado o porto, porque estamos 
seguros de que ali, no porto, para o transbordo e para 
o trabalho de acesso e transporte das mercadorias 
que ali serão aportadas, nós temos segurança de que 
haverá uma movimentação muito grande, com a cons-
trução de armazéns, com plataformas multimodais, o 
que vai energizar a economia daquela região, dando 
oportunidade para que muitas pessoas tenham novos 
pontos de ganho de trabalho e de emprego.

Estamos, no Tocantins, muito felizes com essa 
estruturação da nossa infraestrutura, o que virá a dar 
uma energizada na economia, economia que está sen-
do sacudida pelo novo Governador, Sr. Carlos Henrique 
Gaguim, que tem um foco muito específico no apro-
veitamento do potencial econômico que o Estado tem. 
Se há um mal que ainda assombra a grande maioria 
dos lares tocantinenses, este é o desemprego. Várias 
famílias têm filhos chegando à idade de trabalhar que 
não encontram oportunidade para fazê-lo. Em alguns 
desses lares, até os pais de família ou as mães de fa-
mília não têm como trabalhar e ganhar com o seu suor 
o sustento de suas famílias.

Mas, com essa nova perspectiva, com a organi-
zação da infraestrutura de transporte do Estado, es-
tamos seguros de que o Tocantins haverá de avançar 
e dar melhor oportunidade à sua gente.

Sr. Presidente, era esse o registro que eu gos-
taria de fazer...

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
Leomar, eu queria fazer um aparte a V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) – 
Ouço-o com muito prazer.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Esse é um 
assunto importante.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– É claro que o Senador Valter, nosso querido colega, 
paciente, também terá muito prazer em ouvir V. Exª.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Serei mui-
to rápido. Quero apenas cumprimentar V. Exª pelas 
conquistas e pelos avanços que estão ocorrendo no 
seu Estado do Tocantins em relação ao transporte hi-
droviário, aquaviário. Mas V. Exª se esqueceu de falar 
sobre uma obra muito importante também que é a 
Hidrovia Araguaia-Tocantins, importante no contexto, 
sobretudo para os Estados de Mato Grosso e do To-
cantins. Aquela região do Araguaia está aumentando a 
produção, sobretudo está produzindo muita soja, além 
de ter um rebanho bovino com um número realmente 
bastante alto. Mas o que me chama a atenção, Sena-
dor Leomar, é o fato de que o Governo Federal não 
tem priorizado as eclusas. V. Exª se referiu aqui à de 
Lajeado, à eclusa de Estreito. Imagino que o Congresso 
Nacional, que faz o seu papel, o de legislar, tinha que 
criar um mecanismo, um instrumento para exigir que 
as usinas hidrelétricas construídas doravante priorizem 
também as eclusas para não acontecer como em Tu-
curuí: passaram-se 20 anos, e a eclusa que custava, 
por exemplo, R$200 milhões passou a custar para os 
cofres públicos quase R$1,5 bilhão. Nesse caso, par-
ticularmente, acho fundamental que, nas próximas 
usinas, também se coloquem nos projetos as eclusas. 
O Ministério de Minas e Energia alega que isso vai 
onerar as tarifas do setor elétrico. Não é verdade. Por 
que não fazemos uma PPP, ou se privatizam, nesse 
caso da construção das hidrelétricas, as eclusas? São 
dois setores bem diferenciados: um vai fazer a parte 
do setor elétrico, que é gerar energia; e outro, fazer 
o transporte. Na verdade, o Brasil, Senador Leomar, 
transporta 72% de toda a sua riqueza em cima de 
pneus; apenas 14% ou 15% no transporte ferroviário; 
e 12% a 13%, se não me falha a memória, no trans-
porte aquaviário. Então, o pronunciamento de V. Exª é 
pertinente e oportuno. Espero que possamos avançar 
nessa área para que o Brasil realmente cresça, mas, 
sobretudo, para que possamos ter um transporte bem 
mais barato do que é realizado no momento em todo 
o Território Nacional. Lamentavelmente, não tem sido 
priorizada a questão do transporte aquaviário. Acho 
que nós Senadores, Congressistas temos de buscar 
instrumentos e ferramentas para o Governo Federal a 
fim de que, de agora em diante, qualquer usina que for 
construída, sobretudo em rios que possam ter navega-
bilidade, como são os nossos rios Araguaia-Tocantins 
e Teles Pires-Tapajós, que têm um potencial fantásti-
co... Agora mesmo, vão ser construídas cinco usinas 
hidrelétricas lá, e, lamentavelmente, não estão inseridas 
no seu projeto as eclusas para dar navegabilidade e 
um transporte mais barato para todo o Mato Grosso e 
sobretudo para o Brasil. Parabéns por sua fala, com a 
qual concordo. Espero que V. Exª, que conhece muito 
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a matéria, possa com certeza lutar para a busca tam-
bém da Hidrovia Araguaia-Tocantins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– V. Exª tem toda razão, e olhe que nós já tivemos um 
experimento, e a meu ver exitoso, quando nós utiliza-
mos o rio das Mortes, de Nova Xavantina, numa nave-
gação experimental com chatas, que carregavam 70 
toneladas – e ali houve o comentário de que chatas 
poderiam carregar 200 toneladas, veja a quantidade 
de caminhões que seriam substituídos –, trazendo a 
soja de Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, até 
Xambioá, próximo à Ferrovia Norte-Sul.

Quer dizer, como é que a natureza nos entrega 
um presente generoso como esse e nós não utilizamos, 
preferimos utilizar o caminhão, que sabidamente é o 
transporte mais caro do mundo? E ali, mesmo sem fazer 
trabalho de derrocamento, apenas com sinalização, as 
chatas desceram carregando soja. Deu certo. Houve, 
apenas, o problema de natureza ambiental, e aí parou-
se lá, com alguma resistência em relação à utilização 
do rio Tocantins como um modal aquaviário.

Eu espero que nós possamos juntar o nosso 
trabalho, as nossas forças para fazer com que esse 
sistema de transporte, tão importante, que possui já 
uma estrutura sólida no País, possa ser utilizado para 
nós baixarmos o custo Brasil e fazermos com que os 
nossos produtores tenham uma remuneração melhor 
pelo seu trabalho.

Agradeço a V. Exª pela contribuição que trouxe 
ao meu pronunciamento.

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

Senador Valter Pereira, regimentalmente, nós teríamos 
que encerrar às 20 horas, porque o Congresso Nacio-
nal vai se reunir na Câmara Federal.

Mas todo mundo sabe a capacidade sintética da 
inteligência privilegiada de V. Exª, que se iguala a Jesus 
Cristo, que fez o Pai Nosso em um minuto, o melhor 
discurso na história do mundo.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Como 
eu estou anos-luz distante do criador, até porque eu 
sou o resultado da criação, não posso me igualar. Mas 
procurarei me aproximar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Você é irmão de Jesus, que fez, em um minuto, o me-
lhor discurso. Criador, Deus.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Jesus 
também é o Pai.

Sr. Presidente, na quarta-feira passada, este 
Plenário aprovou o PLC nº 58, de 2010, de iniciativa 
popular, que ficou conhecido como Ficha Limpa. Para 
os mais céticos da vida pública, é a sobeja demons-

tração de que o Congresso, sempre que pressionado, 
se curva à vontade da Nação. Pela segunda vez, a 
população se mobilizou com o objetivo de tentar sa-
near o processo eleitoral e promoveu mudanças nas 
duas ocasiões.

Na primeira empreitada, ocorrida em 1999, con-
seguiu importantes alterações na Lei nº 9.504, que só 
tinha dois anos de vigência. A essa lei foi acrescentado, 
em setembro daquele ano, o famoso art. 41-A (mediante 
aprovação da Lei nº 9.840). O foco naquela ocasião foi 
punir a compra de votos. Para tanto, a sanção imposta 
foi abater os infratores em plena campanha, afastando-
os da disputa eleitoral, cancelando o registro da can-
didatura ou mesmo o registro do diploma.

Inquestionavelmente, as mudanças reduziram, 
mas não acabaram com essa modalidade de infração 
já que a compra de votos continua influindo nas deci-
sões eleitorais.

Essa prática está tão arraigada nos costumes 
políticos, Sr. Presidente, que até em eleições prévias 
ela está sendo adotada. Refiro-me àquelas eleições 
internas de que os partidos políticos se valem para 
escolher nomes, para escolher possíveis candidatos 
que vão representá-los nas disputas eleitorais. Há al-
guns meses, aconteceu umas dessas prévias em Mato 
Grosso do Sul, e essa prática apareceu lá. 

Embora a compra de votos tenha recebido uma 
tipologia própria, denominada captação lícita, ela é 
efetivamente uma das modalidades de um gênero co-
nhecido como corrupção eleitoral. Problema dos mais 
cruciais para controlar esse gênero de ilicitudes é a 
pluralidade de formas que, efetivamente, contamina 
o processo.

O fato é que o motor desses males está na for-
ça do poder econômico ou no poder avassalador da 
máquina pública.

Na primeira hipótese, a cooptação ocorre mais na 
penumbra, embora haja muitos registros de compras 
escancaradas de apoios e de votos.

Já no abuso do poder político, a troca de favores 
vem se dando explicitamente, em plena luz do dia.

Ocorre na distribuição de obras e serviços em 
troca de apoios e de votos.

Na mesma Lei nº 9.504, foi introduzido o art. 
73, para combater esse tipo de abuso, tão difícil de 
controlar.

Afinal, grande parte dessas benesses são conce-
didas por meio de convênios e repasses que sempre 
atendem a algum tipo de necessidade, cuja prioridade 
é de livre arbítrio de quem possui a chave do cofre.

A maioria desses casos a lei não consegue con-
ter, embora até faça previsão. E essa previsão está no 
art. 73, inciso VI, letra “a”, dessa Lei nº 9.504/97. Seu 

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 23329 

texto proíbe a transferência voluntária de recursos da 
União aos Estados e Municípios. Os Estados, também, 
ficam impedidos de promover idênticas bondades aos 
Municípios.

O problema é que a regra só vale para os três 
meses que antecedem as eleições. E essa proximida-
de é uma verdadeira tentação aos conchavos e trocas 
de favores.

Na minha opinião, Sr. Presidente, o permissivo 
para a União e Estados promoverem tais benesses 
deveria limitar-se ao dia 31 de dezembro do ano que 
precede a eleição.

Aliás, foi esse o prazo que a Lei nº 11.300, de 
2006, fixou para concessão de bondades pessoais. 

Essa norma foi introduzida no parágrafo 10 do 
art. 73 da Lei 9.504/97, nos seguintes termos:

No ano em que se realizar a eleição, fica 
proibida a distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios por parte da Administração Pú-
blica, exceto nos casos de calamidade pública, 
de estado de emergência ou de programas 
sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em 
que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira 
e administrativa.

Mesmo assim, Sr. Presidente, é preciso reconhe-
cer que a legislação que estou analisando já avançou 
em relação às anteriores. 

Na verdade, a redução de proveito eleitoral de 
quem exerce cargo público não tem parado.

Agora mesmo, em 2009, aprovamos outras me-
didas nessa direção.

Veja, por exemplo, a norma que demos ao art. 
77 da Lei 9.504/97: “É proibido a qualquer candidato 
comparecer, nos 3 (três) meses que procedem o pleito, 
a inaugurações de obras públicas”.

Antes, a norma alcançava apenas os ocupantes 
de cargos do Poder Executivo.

Como se vê, nenhum candidato poderá fazer 
inaugurações, comícios. Pelo menos nessa fase es-
tipulada pela lei.

Apesar de reconhecer tantos avanços, o combate 
aos maus costumes reclamam medidas mais fortes. 
No caso da máquina pública, nada mais forte para 
reduzir o seu uso do que extinguir a reeleição. Prefei-
tos, governadores e presidente da República podem 
até precisar de um mandato maior, mas a reeleição 
precisa ser banida.

É curto o mandato de 4 anos para conciliar plane-
jamento e execução de diretrizes de um novo governo? 
Então, vamos aumentá-lo para 5 ou 6 anos.

Se o tempo é longo demais para suportar uma 
hipotética administração de desmandos e crises, é só 
aprovar, também, o recall dos mandatos na metade 
de sua vigência.

A verdade é que o instituto da reeleição trouxe 
para a cena política brasileira o perfil mais perigoso do 
jogador trapaceiro, que é o de ganhar a qualquer preço. 
E isso tem feito muito mal à representação política.

O projeto alcunhado de Ficha Limpa chegou ao 
Congresso a bordo de 1 milhão e 600 mil subscrições 
manuais e cerca de 3 milhões de assinaturas eletrô-
nicas. Tendo em vista que é a segunda vez que a so-
ciedade se vale dessa iniciativa para atacar o mesmo 
mal, é preciso enxergar nela a ligação de um pisca 
alerta. É o sinal amarelo contra a tibieza do Congresso. 
A tibieza, a preguiça ou a omissão diante de decisões 
estruturais, como a reforma política.

Quantas vezes o Judiciário não tem substituído 
o Congresso na normatização de assuntos de alçada 
do Legislativo, em razão da nossa inércia? 

Nas duas iniciativas populares, não foi diferente. 
O Congresso absteve-se de enfrentar problemas de-
licados na hora certa. Veio a mobilização, a pressão 
da sociedade...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já 
estou concluindo, Sr. Presidente (fora do microfone): 
e todos nós nos curvamos!

A proposta do Ficha Limpa objetiva operar na 
prevenção, banindo no nascedouro o candidato de 
maus antecedentes. É um foco que tem todo sentido, 
porque o mandato eletivo não deixa de ser um escudo 
para quem precisa de proteção.

Apesar dos avanços que o projeto traz, sua apli-
cação corre o risco de ser adiada para as eleições 
de 2012.

Ocorre que o Congresso foi açodado apara apro-
vá-lo a fim de ficar em paz com a população e com a 
mídia, esquecendo-se de que a pressa é inimiga da 
perfeição. A palavra de ordem de todos os partidos era 
impedir o adiamento e evitar emendas, já que qualquer 
mudança implicaria sua reanálise pela Câmara dos 
Deputados. Em consequência disso, restaram defei-
tos e dúvidas que poderão torná-lo ineficaz para as 
eleições deste ano.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras com 
essa advertência, mas prossigo, na próxima sessão, 
falando sobre o mesmo assunto, já que nós perdemos 
uma grande oportunidade, na aprovação desse projeto, 
de aprovar coisa melhor.

Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR VALTER PEREIRA.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Se-
nhoras e Senhores Senadores,

Na quarta-feira passada este Plenário aprovou o 
PLC nº 58, de 2010, de iniciativa popular, conhecido 
como Ficha Limpa.

Para os mais céticos da vida pública, a sobeja 
demonstração de que o Congresso, sempre que pres-
sionado, se curva à vontade da Nação.

Pela segunda vez, a população se mobilizou com 
objetivo de tentar sanear o processo eleitoral.

E promoveu mudanças nas duas ocasiões.
Na primeira empreitada, ocorrida em 1999, con-

seguiu importantes alterações na Lei n° 9.504, que só 
tinha dois anos de vigência.

A essa lei foi acrescentado, em setembro daquele 
ano, o famoso artigo 41-A.

(mediante aprovação da Lei nº 9.840)
O foco naquela época foi punir a compra de votos.
Para tanto, a sanção imposta foi abater os infra-

tores em plena campanha, afastando-os da disputa 
eleitoral ou cancelando o registro da candidatura ou 
do diploma.

Inquestionavelmente, as mudanças reduziram, 
mas não acabaram com essa modalidade de infra-
ção, já que a compra de votos continua influindo nas 
decisões eleitorais.

Essa prática está tão arraigada nos costumes 
políticos que, até em eleições prévias, ela está sendo 
adotada.

Refiro-me aquelas eleições internas de que se 
valem partidos políticos, para escolher nomes que de-
verão representá-los nas disputas eleitorais.

Embora a compra de votos tenha recebido uma 
tipologia própria denominada captação ilícita, ela é, 
efetivamente, uma das modalidades da corrupção 
eleitoral.

Problemas dos mais cruciais para controlar esse 
gênero de ilicitudes é a pluralidade de formas e de su-
tilezas que acabam por esconder ou dissimular sua 
prática. 

O fato é que o motor desses males está na for-
ça do poder econômico ou no poder avassalador da 
máquina pública.

Na primeira hipótese, a cooptação ocorre mais na 
penumbra, embora haja muitos registros de compras 
escancaradas de apoios e de votos.

Já no abuso do poder político, a troca de favores 
vem se dando explicitamente, em plena luz do dia.

Ocorre na distribuição de obras e serviços em 
troca de apoios e de votos.

Na mesma Lei 9.504, foi introduzido o artigo 73, 
para combater esse tipo de abuso, tão difícil de con-
trolar.

Afinal, grande parte dessas benesses são con-
cedidas através de convênios e repasses que sempre 
atendem a algum tipo de necessidade, cuja prioridade 
é de livre arbítrio de quem possui a chave do cofre.

A maioria desses casos, a lei não consegue con-
ter, embora até faça previsão.

E essa previsão está no art. 73, VI, letra a da Lei 
nº 9.504/97.

Seu texto proíbe a transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municípios.

Os Estados, também, ficam impedidos de pro-
mover idênticas bondades aos Municípios.

O problema é que a regra só vale para os três 
meses que antecedem eleições.

E essa proximidade é uma verdadeira tentação 
aos conchavos e trocas de favores.

Na minha opinião, o permissivo para a União e 
Estados promoverem tais benesses deveria limitar-se 
a 31 de dezembro do ano que precede a eleição.

Aliás, foi esse o prazo que a Lei nº 11.300, de 
2006, fixou para a concessão de bondades pessoais.

Essa norma foi introduzida no parágrafo 10º do 
art. 73 da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

“No ano em que se realizar eleição fica proibida a 
distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por 
parte da Administração Pública, exceto nos casos de 
calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Mi-
nistério Público poderá promover o acompanhamento 
de sua execução financeira e administrativa.”

Mesmo assim, é preciso reconhecer que a le-
gislação que estou analisando já avançou em relação 
às anteriores.

Na verdade, a redução de proveito eleitoral de 
quem exerce cargo público não tem parado.

Agora mesmo, em 2009, aprovamos outras me-
didas nessa direção.

Veja, por exemplo, a norma que demos ao art. 
77 da Lei nº 9.504/97:

“É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 
3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações 
de obras públicas.”

Antes, a norma alcançava apenas os ocupantes 
de cargos do Poder Executivo.

Como se vê, nenhum candidato poderá fazer de 
inaugurações, comícios. Pelo menos nessa fase.

Apesar de reconhecer tantos avanços, o combate 
aos maus costumes reclamam medidas mais fortes.
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No caso da máquina pública, nada mais forte para 
reduzir o seu uso, do que extinguir a reeleição.

Prefeito, governadores e Presidente da República 
podem até precisar de mandato maior, mas a reeleição 
precisa ser banida.

É curto o mandato de 4 anos para conciliar pla-
nejamento e execução de diretrizes de um novo go-
verno?

Então vamos aumentá-lo para 5 ou mesmo 6 
anos.

Se o tempo é longo demais para suportar uma 
hipotética administração de desmandos e crises, é só 
aprovar, também, o recall dos mandatos na metade 
de sua vigência.

A verdade é que o instituto da reeleição trouxe 
para a cena política brasileira o perfil mais perigoso 
do jogador trapaceiro que é o de ganhar a qualquer 
preço.

E isso tem feito muito mal à representação po-
pular.

O projeto alcunhado de Ficha Limpa chegou ao 
Congresso a bordo de um milhão e 600 mil subscri-
ções manuais e cerca de três milhões de assinaturas 
eletrônicas.

Tendo em vista que é a segunda vez que a socie-
dade se vale dessa iniciativa para atacar o mesmo mal, 
é preciso enxergar nela a ligação do pisca-alerta.

É o sinal amarelo contra certa tibieza do con-
gresso.

A tibieza, a preguiça ou a omissão diante de de-
cisões estruturais, como a reforma política.

Quantas vezes o Judiciário não tem substituído 
o congresso na normatização de assuntos da alçada 
do legislativo em razão de nossa inércia?

Nas duas iniciativas populares não foi diferente.
O congresso absteve-se de enfrentar problemas 

delicados na hora certa.
Veio a mobilização, a pressão da sociedade e 

todos nós nos curvamos!
A proposta do Ficha Limpa, objetiva operar na 

prevenção, banindo no nascedouro o candidato de 
maus antecedentes.

É um foco que tem todo sentido porque o man-
dato eletivo não deixa de ser um escudo para quem 
precisa de proteção.

Apesar dos avanços que o projeto traz, sua apli-
cação corre o risco de ser adiada para as eleições 
municipais de 2012.

Ocorre que o congresso foi açodado para aprová-
lo a fim de ficar em paz com a população e com a mídia, 
esquecendo-se que a pressa é inimiga da perfeição.

A palavra de ordem de todos os partidos era im-
pedir o adiamento e evitar emendas, já que qualquer 

mudança implicaria em sua reanálise pela Câmara 
dos Deputados.

Em conseqüência disso, restaram defeitos e dú-
vidas que poderão torná-lo ineficaz para as eleições 
deste ano.

O mesmo resultado desse projeto poderia ser al-
cançado se o congresso tivesse priorizado propostas 
congêneres que já tramitavam antes do Ficha Limpa.

Eu mesmo sou autor de um projeto, o PLS  nº 
348, de 2008, que prevê medidas extremamente obje-
tivas para afastar das eleições quem é órfão de bons 
antecedentes.

A minha proposta institui um gatilho que acelera 
todos os feitos capazes de acarretar inelegibilidade.

Uma vez acionado, todos os processos a que 
responde o pretenso candidato, ganham prioridade 
máxima.

Isso inclui as ações de improbidade, as ações 
penais, as ações de abuso de poder econômico, polí-
tico e de autoridade.

Por ela, o próprio candidato tem o dever de in-
formar a relação de todos os processos onde figura 
como réu ou representado.

Eventual omissão resultará no indeferimento do 
pedido de registro e em crime de falsidade ideológi-
ca.

E vejam, senhores, o projeto é de 2008.
Quanto tempo não tivemos para discuti-lo, me-

lhorá-lo e aprová-lo.
Espero que as dúvidas de muitos sejam com-

pensadas com a reavaliação da nossa produção le-
gislativa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o nosso Senador Valter Pereira, do PMDB do 
Estado do Mato Grosso do Sul.

Antes de encerrar, apenas queria fazer, no dia 
em que o Senado comemorou a Defensoria Pública, 
uma homenagem ao Piauí.

Tenho em mãos um trabalho muito profícuo – De-
senvolvimento da Assistência Judiciária e Defensoria 
Pública no Piauí.

Nelson Nery Costa. Bacharel em Ciências Jurídi-
cas e Sociais pela UFRJ (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro), Mestre em Direito Constitucional e Teoria 
do Estado pela PUC-RJ, Doutor em Direito pela Univer-
sidade Lusíada de Lisboa-Portugal. Professor Adjunto 
da UFPI (Universidade Federal do Piauí) e Defensor 
Público Geral do Estado do Piauí.

O trabalho tem os seguintes itens:
1. Assistência Judiciária na Constituição Esta-

dual de 1935;
2. Constituição Estadual de 1947 e Advocacia 

de Ofício;
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Diferente do que ocorreu em quase todo o Bra-
sil, no Piauí, os cargos de defensores públicos foram 
criados prevendo o preenchimento através de concur-
so público, com vencimentos, direitos, prerrogativas e 
vantagens do Ministério Público, como ocorreu com a 
Lei Estadual nº. 2.239, de 1961.

Considera-se o primeiro Advogado de Ofício do 
Piauí, Raimundo Acilino Portela Richard. Foi habilitado 
em concurso para exercer em caráter efetivo, incluí-
do na Parte Permanente do Quadro Único do Estado, 
através de Ato do Executivo de 1960.

Na Parte Permanente do Quadro Único do Estado, 
foram Advogados de Oficio, concursados no primeiro 
momento, além de Raimundo Acilino Portela Richard, 
José de Alencar e Heli Nunes.

Prossegue o autor do trabalho, o Professor Nel-
son Nery Costa – Constituição Estadual de 1967 e sua 
legislação. A Constituição Estadual e a Defensoria Pú-
blica – a Constituição Estadual de 1989. A Defensoria 
Pública tem por Chefe o Procurador-Geral da Defen-
soria Pública, nomeado em comissão pelo Governador 
dentre os integrantes da carreira, com prerrogativas e 
remuneração de Secretário de Estado.

Então, Nelson Nery diz que, no começo da década 
de 90, no século passado, foi definitivamente instalada 
a Procuradoria Geral da Defensoria Pública e empos-
sado o primeiro Procurador-Geral, que fora escolhido 
dentre os membros da carreira, Luiz Darcy Fontenelle 
de Araújo, que administrou de 3 de dezembro de 1990 
a 23 de junho de 1991.

Depois, vieram os seguintes Procuradores-Gerais 
da Defensoria Pública do Estado: Defensor Público, 
Evandro Nogueira Barros, José Agnelo Nogueira, que 
não eram da carreira e, depois, Reginaldo dos Santos 
Furtado, que também não era pertencente ao quadro; 
e Defensor Público Alfredo Cadena Neto, de 97 a 2001; 
Defensora Pública, Elizabeth Memória Aguiar, de 21 
de janeiro de 2001 a 2002; Defensora Pública Norma 
Brandão de Lavenère Machado Dantas, de 2003 a 
2007;e Defensor Público Nelson Nery Costa.

A Defensoria Pública do Piauí estava estruturada 
sob a forma de Procuradoria-Geral.

E importante: em 2000, o Procurador-Geral da 
Defensoria Pública do Piauí, Alfredo Cadena Neto, 
obteve a sede definitiva da Defensoria Pública, em Te-
resina, no Bairro dos Noivos, num antigo Shopping do 
Cidadão, no Governo do então Governador do Estado 
do Piauí, hoje Senador Francisco de Assis de Moraes 
Souza, Mão Santa.

Então, nós nos orgulhamos, Paim, de termos cons-
truído no Piauí um Palácio da Defensoria Pública.

Em 26 de março de 2007, assumiu como De-
fensor Público Geral do Estado do Piauí, Nelson Nery 
Costa.

Então, aos Defensores Públicos do Estado do 
Piauí, a nossa homenagem.

Paulo Paim, que pede pela ordem, haverá reunião 
do Congresso. Então, seja breve.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
informar à Casa que participei, ontem, da abertura do 
Congresso Nacional dos Trabalhadores no Comércio, e 
eles decidiram, entre as resoluções do Congresso, a que 
compareceram cerca de mil dirigentes, que três coisas 
unificam totalmente os trabalhadores no comércio em 
todo o País. Primeiro, a regulamentação da profissão 
do comerciário, baseado no projeto de nossa autoria, 
o PLS nº 115; segundo, o fim do fator previdenciário; 
e, terceiro, exigir que haja o reajuste dos aposenta-
dos e pensionistas, com o reajuste de 7,7%. Inclusive, 
amanhã, eles pretendem ir ao Palácio entregar uma 
moção, aprovada no congresso dos comerciários, se-
gundo me informou o Guiomar e o nosso amigo José 
Augusto, para que o Presidente não vete nem o fator, 
nem os 7,7% dos aposentados.

São mil comerciários de todos os Estados. Esta-
vam lá representadas todas as centrais, que aprova-
ram esse documento, que será encaminhado amanhã 
à Casa Civil da Presidência da República.

Era isso.
Obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª está convi-

dado para, amanhã, às 13 horas, estar lá no encerra-
mento do Congresso. Eu estarei lá com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 39/10-GLPSDB

Brasília, 25 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, o Sena-

dor Alvaro Dias, para integrar, como titular, a Comis-
são de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador 
Eduardo Azeredo.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Serão feitas as substituições solicitadas
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 598, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre a Mensagem nº 105, de 2010 (nº 181/2010 
na origem), do Presidente da República sub-
metendo a apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor José Agenor Álvares 
da Silva para ser reconduzido ao cargo de 
Diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA.”

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação 
secreta realizada em 25 de maio de 2010, ao apre-
ciar o Relatório apresentado pelo Senador Garibaldi 

Alves Filho sobre a Mensagem (SF) nº 105, de 2010, 
opina pela aprovação de escolha do nome do Senhor 
José Agenor Álvares da Silva para ser reconduzido 
ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, em conformidade com o art. 52, 
inciso II alínea f da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 10 parágrafo único da Lei nº 9.782, de 
26 de janeiro de 1999, por 15 votos favoráveis 1 con-
trários e abstenções. 

Sala da Comissão, 25 de maio de 2010. – Se-
nadora Rosalba Ciarlini, – Senador Garibaldi Alves 
Filho.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Constitui-

ção Federal, e de conformidade com os termos do art. 10, 
parágrafo único, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 
o Presidente da República submete à apreciação dos mem-
bros do Senado Federal o nome do Senhor José Agenor 
Álvares da Silva para ser reconduzido ao cargo de Diretor 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
encaminhando, para tanto, a Mensagem nº 105, de 2010 
(Mensagem nº 181, de 16 de abril de 2010, na origem).

Anexado à mensagem, foi enviado o curriculum 
vitae do indicado.

O Sr. José Agenor é brasileiro, natural de Abaeté 
(MG), tem 62 anos e é casado.

É farmacêutico-bioquímico, graduado pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais em 1974. Tem, 
ademais, diversos cursos de aperfeiçoamento profis-
sional nas áreas de planejamento social, administração 
pública financiamento do setor saúde e planejamento 
estratégico, realizados em conceituadas instituições 
nacionais e latino-americanas.

Ocupa, desde 2007, o cargo de Diretor da Anvisa, 
tendo sob sua supervisão as seguintes áreas: Núcleo 
de Assessoria de Regulação de Mercado; Toxicologia; 
Controle de Produtos Derivados de Tabaco; e Portos, 
Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados.

Anteriormente a essa função, exerceu o cargo 
de Ministro de Estado da Saúde no período de março 
de 2006 a março de 2007.

Iniciou sua carreira como Supervisor Regional da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, lotado 
em Montes Claros, nos anos de 1975 a 1978.

Admitido aos quadros do Ministério da Saúde 
por concurso público em 1979, ocupou vários cargos 
naquela Pasta, desde então: Consultor-Especialista da 
Secretaria Técnica do Programa de Interiorização das 
Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), entre 1978 e 
1979, e Coordenador Nacional do referido programa, 
entre 1981 e 1984; Gerente do Grupo de Trabalho de 
Planejamento e Programação do Ministério da Saú-
de, entre 1982 e 1984; e Secretário de Planejamento 
e Secretário-Geral Substituto, entre abril de 1985 e 
agosto de 1986.

Entre 1986 e 1992, foi Consultor da Organização 
Panamericana da Saúde, em Brasília, e, entre 1992 e 
1995, Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel 
Dias, do Estado de Minas Gerais.

Em 1995, retornou ao Ministério da Saúde, ocu-
pando os cargos de Gerente-Geral do Projeto Nordeste, 
entre 1995 e 1998, e de Diretor do Departamento Téc-
nico Operacional da Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária, entre 1998 e 1999, ano em que essa Secreta-

ria foi extinta e suas funções transferidas para a recém 
criada Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.

Na nova estrutura, o Dr. Agenor passou a ocupar 
o cargo de Gerente-Geral de Descentralização das 
Ações de Saúde e Saneamento até julho de 2005, 
quando foi nomeado Secretário Executivo do Ministé-
rio da Saúde e, posteriormente, em março de 2006, 
Ministro da Saúde.

Em face do histórico pessoal e profissional apre-
sentado e aqui resumido, entendemos dispor esta 
Comissão dos elementos necessários para deliberar 
sobre a recondução do Senhor José Agenor Álvares 
da Silva ao cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2010. – Se-
nadora Rosalba Ciarlini, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. – Senador Garibaldi Alves Filho, 
Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO IV 
Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-
deral:
....................................................................................

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
arguição pública, a escolha de:
....................................................................................

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, cria a Agenda Nacional de Vigilância 
Sanitária, e dá outras providências.

....................................................................................

SEÇÃO II 
Da Diretoria Colegiada

Art. 10. A gerência e a administração da Agência 
serão exercidas por uma Diretoria Colegiada, com-
posta por até cinco membros, sendo um deles o seu 
Diretor-Presidente.

Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, 
indicados e nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação prévia do Senado Federal nos termos 
do art. 52, III, f, da Constituição Federal, para cumpri-
mento de mandato de três anos, admitida uma única 
recondução.
....................................................................................
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PARECER Nº 599, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre a Mensagem (SF) nº 111, de 2010, (nº 201, 
de 2010, na origem), que “Submete à aprecia-
ção do Senado Federal o nome do Senhor 
Eduardo Marcelo de Lima Sales, para exer-
cer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS, na vaga do 
Senhor Fausto Pereira dos Santos”.

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação 
secreta realizada em 25 de maio de 2010, ao apreciar 
o Relatório apresentado pelo Senador Papaléo Paes, 

Relator ad hoc, sobre a Mensagem (SF) nº 111, de 
2010, opina pela aprovação da escolha do nome do 
Senhor Eduardo Marcelo de Lima Sales para exercer 
o cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término 
do mandato do Senhor Fausto Pereira dos Santos, 
em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea f, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei 
nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, por 15 votos favo-
ráveis, 1 contrários e abstenções.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2010. – Sena-
dora Rosalba Ciarlini, Presidente – Senador Papaléo 
Paes, Relator “Ad Hoc”.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi 
lido anteriormente o Parecer nº 591, de 2010, da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Comunicação, Inovação 
e Informática, concluindo pelo arquivamento do Ofício 
nº S/41, de 2007. A Presidência, em cumprimento às 
suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação à Procuradoria-
Geral da República.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 592 e 
593, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2005 (nº 
399/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Alberto Leréia), que altera o art. 3º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (veda a 
celebração de contrato cuja remuneração seja 
calculada em parcela ou percentual de receita 
auferida em decorrência do exercício do poder 
de polícia); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2005 (nº 
3.840/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta § 4º ao art. 
30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os registros públicos (isenta de 
emolumentos a averbação de reconhecimento 
de paternidade extrajudicial).

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 119, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, co-
municando a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 512, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 119/10 – Presidência/CCJ

Brasília, 19 de maio de 2010

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1 – CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 512, de 2009, que “Altera as Leis 
nºs 8.429, de 2 de julho de 1992, 1.079, de 10 de abril 
de 1950, e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro 

de 1967, para tipificar como ato de improbidade ad-
ministrativa e como crime de responsabilidade, utilizar 
edifícios e veículos públicos para promoção pessoal” 
de autoria do Senador Flávio Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, ao 
Projeto de Lei do Senado nº 512, de 2009, 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.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 123, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, co-
municando a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 123/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 19 de maio de 2010

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
turno suplementar, adotou definitivamente o Substitu-
tivo do Senador Eduardo Azeredo ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 172, de 2009, que “Altera os arts. 162, 
163 e 164 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro (suprime o 
recolhimento da CNH, no caso do condutor que dirija 
com carteira de categoria diferente da exigida)”, de 
autoria do Deputado Celso Russomanno.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 2009, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu os Ofícios nºs 203 e 204, de 
2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, comu-
nicando a apreciação, em caráter terminativo, respec-
tivamente, dos Projetos de Lei do Senado nºs 730 
e 12, de 2007.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício 203/2010/CAE

Brasília, 18 de maio de 2010

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

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 730 de 2007, que 
“altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para au-
torizar o Poder Executivo a reduzir a zero as alíquotas 
da Contribuição para o Programa de Integração So-
cial e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) inci-
dentes sobre a receita bruta decorrente da prestação 
de serviços públicos de saneamento básico”.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Ofício 204/2010/CAE

Brasília, 18 de maio de 2010.

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 12 de 2007, 
que “autoriza a compensação de Imposto Renda a ser 
restituído a contribuinte pessoa física”.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –Com 
referência aos expedientes lidos, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 730 e 12, de 2007, 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 (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 120, de 2010, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, comuni-
cando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 231, de 2007. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 120/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 19 de maio de 2010.

Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 231, de 
2007,de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, 
que “Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), para estabelecer ressalvas 
ao procedimento de exibição de coisa ou documento 
quando se tratar de informação armazenada eletro-
nicamente”.

A matéria será incluída na pauta da próxima reu-
nião, para apreciação em turno suplementar, nos ter-
mos do disposto no art. 282, combinado como o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao ofício lido, a Presidência comuni-
ca ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 18, DE 2010

Altera dispositivos da Resolução do 
Senado Federal nº 43, de 2001, no intuito de 
aprimorar e simplificar procedimentos da 
instrução de operações de crédito.

Art. 1º O art. 21 da Resolução n° 43, de 2001, 
do Senado Federal, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes dispositivos:

“Art. 21  .................................................
(...)
§ 7º Serão instruídos pelo ente diretamente 

junto à instituição financeira, que ficará responsá-
vel pela verificação da conformidade com o dis-
posto nesta Resolução, os pleitos de operações 
de crédito internas nos casos em que:

I - a operação de crédito tenha valor in-
ferior ao equivalente a R$ 600.000,00 (seis-
centos mil reais); ou
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II - o ente não tenha atingido 70% do li-
mite estabelecido pelo inciso III do art. 7º.

§ 8º O disposto no § 7º não se aplica 
às operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária e às operações de con-
cessão de garantia.

§ 9° As instituições financeiras que con-
tratarem operações de crédito interna com 
entes da Federação, nos termos do § 7º, de-
verão:

I - realizar todas as verificações defini-
das nesta resolução e manter em sua guarda, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos após a liquidação 
final da operação, toda a documentação que 
foi utilizada, franqueando acesso ao Senado 
Federal, ao Ministério da Fazenda e aos ór-
gãos de fiscalização e controle;

II - encaminhar, mensalmente, ao Ministé-
rio da Fazenda, as informações relativas a cada 
uma das operações de crédito contratadas, 
bem como dos valores utilizados para os cál-
culos dos limites de que trata esta Resolução, 
com vistas ao cumprimento do disposto no art. 
41 desta Resolução e no art. 32, § 4º, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000. (NR)”

Art. 2º O art. 31 da Resolução n° 43, de 
2001, do Senado Federal, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 31. As operações de crédito não 
sujeitas a autorização específica do Senado 
Federal e não instruídas diretamente junto à 
instituições financeiras serão objeto do seguinte 
procedimento pelo Ministério da Fazenda:

 ..................................................... (NR)”

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação.

Justificação

A presente proposta visa racionalizar procedimen-
tos de tramitação das operações de crédito não sujeitas 
à autorização do Senado Federal, mediante alteração 
da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e exter-
no dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
inclusive concessão de garantias, seus limites e con-
dições de autorização, e dá outras providências.

Desde a promulgação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), tem efetuado o controle 
dos limites de endividamento dos estados e municí-
pios. Ao longo dos anos, o número de operações tem 
crescido fortemente, sobrecarregando aquele órgão e 
comprometendo a qualidade das análises.

A obrigatoriedade de exame de todas as pro-
postas de operações de crédito obriga o Ministério da 
Fazenda a dispensar a mesma atenção a pequenas 
operações (muitas vezes contratadas no âmbito de pro-
gramas federais, com procedimentos homogêneos de 
contratação) e operações mais relevantes, que contêm 
efetivo risco à estabilidade fiscal do ente federado.

O que se propõe neste Projeto de Resolução é 
a flexibilização da análise de operações de menor va-
lor e com baixo potencial de risco; para que a equipe 
técnica do Ministério da Fazenda possa analisar com 
mais atenção as operações de maior impacto e risco 
fiscal.

A idéia é repassar à instituição financeira con-
cedente do crédito a tarefa de examinar os limites e 
condições estipulados na Resolução do Senado Fe-
deral nº 43, de 2001. A instituição financeira ficaria 
obrigada a dar ampla transparência aos valores e con-
dições efetivamente contratados, nos termos fixados 
pelo Conselho Monetário Nacional, estabelecendo um 
adequado fluxo de informações para dar transparência 
à mesma, nos termos preconizados pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001(*)

Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, inclusive concessão 
de garantias, seus limites e condições de au-
torização, e dá outras providências.

Art. 1º Subordinam-se às normas estabelecidas 
nesta Resolução as operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, inclusive a concessão de garantia.

CAPÍTULO I 
Das Definições

Art. 2º Consideram-se, para os fins desta Reso-
lução, as seguintes definições: 

I – Estado, Distrito Federal e Município: as respec-
tivas administrações diretas, os fundos, as autarquias, 
as fundações e as empresas estatais dependentes;

II – empresa estatal dependente: empresa con-
trolada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Mu-
nicípio, que tenha, no exercício anterior, recebido re-
cursos financeiros de seu controlador, destinados ao 
pagamento de despesas com pessoal, de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, neste último caso,aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária, e 
tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária 
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para recebimento de recursos financeiros com idên-
tica finalidade;

III – dívida pública consolidada: montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, 
inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Es-
tado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados 
e da realização de operações de crédito para amorti-
zação em prazo superior a doze meses, dos precató-
rios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e 
não pagos durante a execução do orçamento em que 
houverem sido incluídos, e das operações de crédito 
que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham 
constado como receitas no orçamento;

(*) Publicada com texto consolidado em razão 
das alterações promovidas pelas Resoluções nos 3, 
de 2002, 19, de 2003, 32 e 40, ambas de 2006.

IV – dívida pública mobiliária: dívida pública re-
presentada por títulos emitidos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios; e 

V – dívida consolidada líquida: dívida consolidada 
deduzidas as disponibilidades

de caixa, as aplicações financeiras e os demais 
haveres financeiros.

Parágrafo único. A dívida pública consolidada não 
inclui as obrigações existentes entre as administrações 
diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municí-
pios e seus respectivos fundos, autarquias, fundações 
e empresas estatais dependentes, ou entre estes.

Art. 3º Constituem operação de crédito, para os 
efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos 
com credores situados no País ou no exterior, em ra-
zão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite 
de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo 
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de de-
rivativos financeiros.

§ 1º Equiparam-se a operações de crédito: (*)
I – recebimento antecipado de valores de em-

presa em que o Poder Público detenha, direta ou in-
diretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação; 
assunção direta de compromisso, confissão de dívida 
ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, 
mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou 
aval de títulos de crédito; (*)

II – assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços. (*)

§ 2º Não se equiparam a operação de crédito: 
(*)

I – assunção de obrigação entre pessoas jurídi-
cas integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou 
Município, nos termos da definição constante do inciso 
I do art. 2º desta Resolução; (*)

II – parcelamento de débitos preexistentes junto 
a instituições não-financeiras, desde que não impli-
quem elevação do montante da dívida consolidada 
líquida. (NR) (*)

Art. 4º Entende-se por receita corrente líquida, 
para os efeitos desta Resolução, o somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências corren-
tes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

(*) Resolução no 19/03
I – nos Estados, as parcelas entregues aos mu-

nicípios por determinação constitucional;
II – nos Estados e nos Municípios, a contribuição 

dos servidores para o custeio do seu sistema de previ-
dência e assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 
da Constituição Federal.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito

Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima 
os recursos recebidos da União para atendimento das 
despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII e 
XIV do art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas o mês em referên-
cia e nos onze meses anteriores, excluídas as dupli-
cidades.(*)

§ 4º A análise das proposta de operações de 
crédito será realizada tomando- se por base a receita 
corrente líquida de até dois meses anteriores ao mês 
de apresentação do pleito ou da documentação com-
pleta, conforme o caso. (NR)(*)

CAPÍTULO II 
Das Vedações

Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios:

I – recebimento antecipado de valores de empresa 
em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamen-
te, a maioria do capital social com direito a voto, salvo 
lucros e dividendos, na forma da legislação;

II – assunção direta de compromisso, confissão 
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de títulos de crédito, não se aplicando 
esta vedação a empresas estatais dependentes;
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III – assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços;

(*) Resolução nº 3/02
IV – realizar operação de crédito que represen-

te violação dos acordos de refinanciamento firmados 
com a União;

V – conceder qualquer subsídio ou isenção, re-
dução da base de cálculo, concessão de crédito pre-
sumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de 
alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários, 
fiscais ou financeiros, não autorizados na forma de lei 
específica, estadual ou municipal, que regule exclusi-
vamente as matérias retro enumeradas ou o corres-
pondente tributo ou contribuição. (*)

VI – em relação aos créditos decorrentes do 
direito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fe-
deral, de participação governamental obrigatória, nas 
modalidades de royalties, participações especiais e 
compensações financeiras, no resultado da exploração 
de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para 
fins de energia elétrica e de outros recursos minerais 
no respectivo território, plataforma continental ou zona 
econômica exclusiva:

a) ceder direitos relativos a período posterior ao 
do mandato do chefe do Poder Executivo, exceto para 
capitalização de Fundos de Previdência ou para amor-
tização extraordinária de dívidas com a União;

b) dar em garantia ou captar recursos a título de 
adiantamento ou antecipação, cujas obrigações con-
tratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe 
do Poder Executivo.

§ 1º Constatando-se infração ao disposto no 
caput, e enquanto não promovido o cancelamento ou 
amortização total do débito, as dívidas serão conside-
radas vencidas para efeito do cômputo dos limites dos 
arts. 6º e 7º e a entidade mutuária ficará impedida de 
realizar operação sujeita a esta Resolução.

§ 2º Qualquer receita proveniente da antecipação 
de receitas de royalties será exclusiva para capitaliza-
ção de Fundos de Previdência ou para amortização 
extraordinária de dívidas com a União.

§ 3º Nas operações a que se refere o inciso VI, 
serão observadas asnormas e competências da Pre-
vidência Social relativas à formação de Fundos de 
Previdência Social. (NR)

(*) Resolução nº 3/02

CAPÍTULO III 
Dos Limites e Condições para a Realização

DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 6º O cumprimento do limite a que se refere 

o inciso III do art. 167 da Constituição Federal deverá 
ser comprovado mediante apuração das operações de 

crédito e das despesas de capital conforme os critérios 
definidos no art. 32, 

§ 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, verificar-
se-ão, separadamente, o exercício anterior e o exer-
cício corrente, tomando-se por base:

I – no exercício anterior, as receitas de operações 
de crédito nele realizadas e as despesas de capital 
nele executadas; e

II – no exercício corrente, as receitas de opera-
ção de crédito e as despesas de capital constantes da 
lei orçamentária.

§ 2º Não serão computados como despesas de 
capital, para os fins deste artigo:

I – o montante referente às despesas realizadas, 
ou constantes da lei orçamentária, conforme o caso, 
em cumprimento da devolução a que se refere o art. 
33 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II – as despesas realizadas e as previstas que 
representem empréstimo ou financiamento a contri-
buinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, ten-
do por base tributo de competência do ente da Fede-
ração, se resultar a diminuição,direta ou indireta, do 
ônus deste; e

III – as despesas realizadas e as previstas que 
representem inversões financeiras na forma de parti-
cipação acionária em empresas que não sejam con-
troladas, direta ou indiretamente, pelos entes da Fe-
deração ou pela União. 

§ 3º O empréstimo ou financiamento a que se 
refere o inciso II do § 2º, se concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, terá seu 
valor deduzido das despesas de capital.

§ 4º As operações de antecipação de receitas or-
çamentárias não serão computadas para os fins deste 
artigo, desde que liquidadas no mesmo exercício em 
que forem contratadas.

§ 5º Para efeito do disposto neste artigo, entende-
se por operação de crédito realizada em um exercício 
o montante de liberação contratualmente previsto para 
o mesmo exercício.

§ 6º Nas operações de crédito com liberação 
prevista para mais de um exercício financeiro, o limite 
computado a cada ano levará em consideração ape-
nas a parcela a ser nele liberada.

Art. 7º As operações de crédito interno e exter-
no dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
observarão, ainda, os seguintes limites:

I – o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ser superior a 
dezesseis por cento da receita corrente líquida, defi-
nida no art. 4º;
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II – o comprometimento anual com amortizações, 
juros e demais encargos

da dívida consolidada, inclusive relativos a valores 
a desembolsar de operações de crédito já contratadas e 
a contratar, não poderá exceder a onze inteiros e cinco 
décimos por cento da receita corrente líquida;

III – o montante da dívida consolidada não pode-
rá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, 
conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite 
global para o montante da dívida consolidada dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de 
operações de crédito com liberação prevista para mais 
de um exercício, será calculado levando em conside-
ração o cronograma anual de ingresso, projetando-se 
a receita corrente líquida de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 6º deste artigo.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações de concessão de garantias e de antecipação de 
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos 
arts. 9º e 10, respectivamente.

§ 3º São excluídas dos limites de que trata o 
caput as seguintes modalidades de operações de 
crédito: (*)

I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios 
com a União, organismos mutilaterais de crédito ou ins-
tituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com 
a finalidade de financiar projetos de investimento para 
a melhoria da administração das receitas e da gestão 
fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa 
proposto pelo Poder Executivo Federal; (*)

II – contratadas no âmbito do Programa Nacio-
nal de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabe-
lecido com base na Lei no 9.991, de 24 de julho de 
2000. (NR) (*)

(*) Resolução no 19/03
§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refe-

re o inciso II do caput será feito pela média anual, nos 
cinco exercícios financeiros subseqüentes, incluído o 
da própria apuração, da relação entre o comprometi-
mento previsto e a receita corrente líquida projetada 
ano a ano.

§ 5º Os entes da Federação que apresentarem 
a média anual referida no 

§ 6º superior a dez por cento deverão apresentar 
tendência não crescente quanto ao comprometimento 
de que trata o inciso II do caput.

§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita cor-
rente líquida será projetada mediante a aplicação de 
fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da 
Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período 
de doze meses findos no mês de referência.

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às 
operações de reestruturação e recomposição do prin-
cipal de dívidas.

§ 8º O disposto no inciso II do caput não se aplica 
às operações de crédito que, na data da publicação 
desta Resolução estejam previstas nos Programas 
de Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da 
Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997 e, no caso 
dos Municípios, nos contratos de refinanciamento de 
suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas 
que, limitadas ao montante global previsto, vierem a 
substituí-las.

Art. 8º (Revogado.)(*)
Art. 9º O saldo global das garantias concedidas 

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municí-
pios não poderá exceder a vinte e dois por cento da 
receita corrente líquida, calculada na forma do art. 4º. 
Parágrafo único. O limite de que trata o caput pode-
rá ser elevado para trinta e dois por cento da receita 
corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando 
aplicável, o garantidor:

I – não tenha sido chamado a honrar, nos últi-
mos vinte e quatro meses, a contar do mês da análise, 
quaisquer garantias anteriormente prestadas;

II – esteja cumprindo o limite da dívida consoli-
dada líquida, definido na Resolução nº 40, de 2001, 
do Senado Federal;

III – esteja cumprindo os limites de despesa com 
pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 
2000;

IV – esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fis-
cal acordado com a União, da Lei nº 9.496, de 1997. 
(NR) (*)

(*) Resolução nº 3/02
Art. 10. O saldo devedor das operações de crédito 

por antecipação de receita orçamentária não poderá 
exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 
sete por cento da receita corrente líquida, definida no 
art. 4º, observado o disposto nos arts. 14 e 15.

Art. 11. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios somente poderão 
emitir títulos da dívida pública no montante necessá-
rio ao refinanciamento do principal devidamente atu-
alizado de suas obrigações, representadas por essa 
espécie de títulos.

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 11 será 
observado o seguinte:

I – é definido o percentual mínimo de cinco por 
cento para o resgate dos títulos da dívida pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em seu 
vencimento, refinanciando-se no máximo noventa e 
cinco por cento do montante vincendo;
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II – o Estado, o Distrito Federal ou o Município 
cujo dispêndio anual, definido no inciso II do art. 7º, 
seja inferior a onze inteiros e cinco décimos por cen-
to da receita corrente líquida deve promover resgate 
adicional aos cinco por cento, estabelecidos no inciso 
I, em valor suficiente para que o dispêndio anual atin-
ja onze inteiros e cinco décimos por cento da receita 
corrente líquida;

III – em caso excepcional, devidamente justifi-
cado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão pleitear ao Senado Federal, por intermédio 
do Ministério da Fazenda, autorização para o não 
cumprimento dos limites fixados nos arts. 6º e 7º, ex-
clusivamente para fins de refinanciamento de títulos 
da dívida pública.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos títulos da dívida pública emitidos com vistas a 
atender à liquidação de precatórios judiciais pendentes 
de pagamento, objeto do parágrafo único do art. 33 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 13. Adívida mobiliária dos Estados e do Dis-
trito Federal, objeto de refinanciamento ao amparo da 
Lei nº 9.496, de 1997, e a dos Municípios poderá ser 
paga em até trezentas e sessenta prestações mensais 
e sucessivas, nos termos dos contratos firmados entre 
a União e a respectiva unidade federada.(*)

(*) Resolução nº 3/02
§ 1º A obtenção do refinanciamento de que tra-

ta o caput para os títulos públicos emitidos para o 
pagamento de precatórios judiciais é condicionada à 
comprovação, pelo Estado ou pelo Município emissor, 
da regularidade da emissão, mediante apresentação 
de certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas 
a que esteja jurisdicionado, acompanhada de toda a 
documentação necessária, comprovando a existên-
cia dos precatórios em 5 de outubro de 1988 e seu 
enquadramento no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem como a efetiva utili-
zação dos recursos captados em emissões similares, 
anteriormente autorizadas pelo Senado Federal, no 
pagamento dos precatórios definidos pelo citado dis-
positivo constitucional.

§ 2º Os títulos públicos emitidos para pagamento 
de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e que 
não cumprirem o disposto no § 1º, somente poderão 
ser refinanciados para pagamento em cento e vinte 
parcelas iguais e sucessivas.

§ 3º O refinanciamento de títulos públicos emiti-
dos após 13 de dezembro de 1995, para pagamento 
de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, excluídos 
os não negociados, têm prazo de refinanciamento li-

mitado a até cento e vinte parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, nos termos do caput deste artigo, desde 
que os Estados e os Municípios emissores comprovem 
que tomaram as providências judiciais cabíveis, visan-
do o ressarcimento dos valores referentes a deságios 
concedidos e “taxas de sucesso” pagas. (*)

§ 4º Até que haja pronunciamento final da Justiça 
sobre a validade dos títulos a que se refere o § 3º, a 
União deverá depositar os valores correspondentes aos 
seus refinanciamentos em depósito judicial vinculado, 
a partir da data do respectivo vencimento, em nome 
do Estado ou do Município emissor. (NR)

Art. 14. A operação de crédito por antecipação 
de receita orçamentária deve cumprir as seguintes 
condições:

I – realizar-se somente a partir do décimo dia do 
início do exercício;

II – ser liquidada, com juros e outros encargos 
incidentes, até o dia dez

de dezembro de cada ano;
III – não será autorizada se forem cobrados ou-

tros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 
financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV – será vedada enquanto existir operação an-
terior da mesma natureza não integralmente resga-
tada.

(*) Resolução nº 3/02
Art. 15. É vedada a contratação de operação de 

crédito nos cento e vinte dias anteriores ao final do 
mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município. (NR) (*)

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o 
caput deste artigo:(**)

I – o refinanciamento da dívida mobiliária;(**)
II – as operações de crédito autorizadas pelo Se-

nado Federal ou pelo Ministério da Fazenda, em nome 
do Senado Federal, no âmbito desta Resolução, até 
cento e vinte dias antes do final do mandato do Chefe 
do Poder Executivo; (NR) (**)

§ 2º No caso de operações por antecipação de 
receita orçamentária, a contratação é vedada no últi-
mo ano de exercício do mandato do chefe do Poder 
Executivo. (NR)

Art. 16. É vedada a contratação de operação de 
crédito por tomador que esteja inadimplente com ins-
tituições integrantes do sistema financeiro nacional.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não en-
caminhará ao Senado Federal pedido de autorização 
para contratação de operação de crédito de tomador 
que se encontre na situação prevista no caput, obe-
decidos os seguintes critérios: (**)
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I – até 30 de abril de 2007, a verificação de adim-
plência abrangerá o número de registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou en-
tidade tomadora da operação de crédito; (**)

II – a partir de 1º de maio de 2007, a verificação 
de adimplência abrangerá os números de registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos 
os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito 
Federal ou Município ao qual pertença o órgão ou en-
tidade tomadora da operação de crédito. (NR) (**)

Art. 17. É vedada a contratação de operação de 
crédito em que seja prestada garantia ao Estado, ao 
Distrito Federal ou ao Município por instituição finan-
ceira por ele controlada.

Art. 18. A concessão de garantia, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a operações 
de crédito interno e externo exigirá:

I – o oferecimento de contragarantias, em valor 
igual ou superior ao da garantia a ser concedida;

II – a adimplência do tomador relativamente a 
suas obrigações para com o garantidor e as entidades 
por ele controladas.

(*) Resolução no 32/06
(**) Resolução no 40/06
§ 1º Consideram-se inadimplentes os tomado-

res com dívidas vencidas por prazo igual ou superior 
a trinta dias e não renegociadas.

§ 2º A comprovação do disposto no inciso II será 
feita por meio de certidão do Tribunal de Contas a que 
esteja jurisdicionado o garantidor ou, alternativamente, 
mediante declaração fornecida pelo Estado, Distrito Fe-
deral ou Município que estiver concedendo a garantia, 
diretamente ou por meio do agente financeiro que esti-
ver operacionalizando a concessão da garantia.(*)

§ 3º Não será exigida contragarantia de órgãos 
e entidades que integrem o próprio Estado, o Distrito 
Federal, ou o Município, conforme definido no art. 2º 
desta Resolução.

§ 4º O Estado, o Distrito Federal ou o Município 
que tiver dívida honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de cré-
dito, não poderá contratar novas operações de crédito 
até a total liquidação da mencionada dívida.

§ 5º Excetua-se da vedação a que se refere o § 
4º, o refinanciamento da dívida mobiliária. (NR)

Art. 19. As leis que autorizem os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios a emitir títulos da dívida 
pública deverão conter dispositivos garantindo que:

I – a dívida resultante de títulos vencidos e não 
resgatados será atualizada pelos mesmos critérios de 
correção e remuneração dos títulos que a geraram;

II – os títulos guardem equivalência com os tí-
tulos federais, tenham poder liberatório para fins de 

pagamento de tributos, e seus prazos de resgate não 
sejam inferiores a seis meses, contados da data de 
sua emissão.

Art. 20. Os contratos relativos a operações de 
crédito externo não podem conter qualquer cláusula:

I – de natureza política;
II – atentatória à soberania nacional e à ordem 

pública;
(*) Resolução nº 3/02
III – contrária à Constituição e às leis brasilei-

ras; e
IV – que implique compensação automática de 

débitos e créditos.

CAPÍTULO IV 
DOS PLEITOS PARA A REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios encaminharão ao Ministério da Fazenda os pe-
didos de autorização para a realização das operações 
de crédito de que trata esta resolução, acompanhados 
de proposta da instituição financeira, instruídos com:

I – pedido do Chefe do Poder Executivo, acompa-
nhado de pareceres técnicos e jurídicos, demonstran-
do a relação custo-benefício, o interesse econômico 
e social da operação e o cumprimento dos limites e 
condições estabelecidos por esta resolução;

II – autorização legislativa para a realização da 
operação;

III – comprovação da inclusão no orçamento dos 
recursos provenientes da operação pleiteada, exceto 
no caso de operações por antecipação de receita or-
çamentária;

IV – certidão expedida pelo Tribunal de Contas 
competente atestando:

a) em relação às contas do último exercício ana-
lisado, o cumprimento do disposto no § 2º do art. 12; 
no art. 23; no art. 33; no art. 37; no art. 52; no § 2º do 
art. 55; e no art. 70, todos da Lei Complementar nº 
101, de 2000;(*)

b) em relação às contas dos exercícios ainda não 
analisados, e, quando pertinente, do exercício em cur-
so, o cumprimento das exigências estabelecidas no § 
2º do art. 12; no art. 23; no art. 52; no § 2º do art. 55; 
e no art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 
2000, de acordo com as informações constantes nos 
relatórios resumidos da execução orçamentária e nos 
de gestão fiscal;(*)

(*) Resolução nº 3/02
c) a certidão deverá ser acompanhada de decla-

ração do chefe do Poder Executivo de que as contas 
ainda não analisadas estão em conformidade com o 
disposto na alínea a;
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V – declaração do chefe do Poder Executivo ates-
tando o atendimento do inciso III do art. 5º;

VI – comprovação da Secretaria do Tesouro Na-
cional quanto ao adimplemento com a União relativo 
aos financiamentos e refinanciamentos por ela conce-
didos, bem como às garantias a operações de crédito, 
que tenham sido, eventualmente, honradas;

VII – no caso específico de operações de Muni-
cípios com garantia de Estados, certidão emitida pela 
Secretaria responsável pela administração financeira 
do garantidor, que ateste a adimplência do tomador 
do crédito perante o Estado e as entidades por ele 
controladas, bem como a inexistência de débito de-
corrente de garantia a operação de crédito que tenha 
sido, eventualmente, honrada;

VIII – certidões que atestem a regularidade junto 
ao Programa de Integração Social – PIS, ao Progra-
ma de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– PASEP, ao Fundo de Investimento Social – FINSO-
CIAL, à Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS e ao Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e, quan-
do couber, na forma regulamentada pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, o cumprimento da Lei 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;(*)

IX – cronogramas de dispêndio com as dívidas 
interna e externa e com a operação a ser realizada;

X – relação de todas as dívidas, com seus va-
lores atualizados, inclusive daqueles vencidos e não 
pagos, assinada pelo Chefe do Poder Executivo e pelo 
Secretário de Governo responsável pela administra-
ção financeira;

XI – balancetes mensais consolidados, assina-
dos pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Secretário 
de Governo responsável pela administração financei-
ra, para fins de cálculo dos limites de que trata esta 
resolução;

XII – comprovação do encaminhamento das con-
tas ao Poder Executivo da União, para fins da conso-
lidação de que trata o caput do art. 51 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000;

(*) Resolução nº 3/02
XIII – comprovação das publicações a que se 

referem os arts. 52 e 55, § 2º, da Lei Complementar 
nº 101, de 2000;

XIV – lei orçamentária do exercício em curso; e
XV – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercí-

cio em curso.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às 

operações de antecipação de receita orçamentária, 
que serão reguladas pelo art. 22.

§ 2º Dispensa-se a exigência de apresentação 
de documento especificado no inciso VIII, quando a 
operação de crédito se vincular à regularização

do referido débito.
§ 3º Os processos relativos às operações de 

crédito ao amparo das Resoluções nº 47, de 2000, 
e nº 17, de 2001, ambas do Senado Federal, serão 
instruídas apenas com os documentos especificados 
nos incisos II, III, IV e

XIII.(*)
§ 4º A apresentação dos documentos especifi-

cados nos incisos IX, X e XI poderá ser dispensada, a 
critério do Ministério da Fazenda, desde que o órgão 
já disponha das informações contidas naqueles docu-
mentos em seus bancos de dados. (*)

§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: 
(**)

I – até 30 de abril de 2007, referir-se ao número 
de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação 
de crédito; (**)

II – a partir de 1o de maio de 2007, referir-se aos 
números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades inte-
grantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao 
qual pertença o órgão ou entidade tomador da opera-
ção de crédito. (NR) (**)

Art. 22. Os pedidos de autorização para a con-
tratação de operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Municípios serão instruídos com:

I – documentação prevista nos incisos I, II, IV a 
VIII eXI a XIII do art. 21;

II – solicitação da instituição financeira que te-
nha apresentado, ao Estado, ao Distrito Federal ou 
ao Município, proposta firme de operação de crédito, 
contendo cronograma de reembolso, montante, prazo, 
juros e garantias; e

(*) Resolução nº 3/02
(**) Resolução no 40/06
III – documento, assinado pelo Chefe do Poder 

Executivo, discriminando as condições da operação 
proposta pela instituição financeira e contendo decla-
ração de concordância com as mesmas.

Art. 23. Os pedidos de autorização para a rea-
lização de operações de crédito interno ou externo 
de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, que envolvam aval ou garantia da União 
deverão conter:

I – exposição de motivos do Ministro da Fazenda, 
da qual conste a classificação da situação financeira 
do pleiteante, em conformidade com a norma do Mi-
nistério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade 
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de pagamento dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;

II – pareceres da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, do 
Ministério da Fazenda, em conformidade com os pro-
cedimentos estabelecidos pela legislação que regula 
a matéria; e

III – documentação de que trata o art. 21.
IV –No caso de operações de crédito destinadas 

ao financiamento de etapas complementares ou sub-
seqüente dos respectivos projetos, o pleiteante deverá 
apresentar ao Senado Federal o demonstrativo físico-
financeiro dos desembolsos ocorridos, comparando-o 
com o cumprimento das metas apresentadas ao Se-
nado Federal por ocasião da solicitação do financia-
mento do projeto.(*)

Parágrafo único. No caso de operações de crédito 
externas, a documentação de que trata o caput deve-
rá ser encaminhada ao Senado Federal por meio de 
mensagem do Presidente da República. (NR)

Art. 24. A constatação de irregularidades na ins-
trução de processos de autorização regidos por esta 
resolução, tanto no âmbito do Ministério da Fazenda 
quanto no do Senado Federal, implicará a devolução 
do pleito à origem, sem prejuízo das eventuais comi-
nações legais aos infratores.

§ 1º A devolução de que trata este artigo deverá 
ser comunicada ao Poder Legislativo local e ao Tribunal 
de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante.

§ 2º Caso a irregularidade seja constatada pelo 
Ministério da Fazenda, este deverá informar, também, 
ao Senado Federal.

§ 3º A Comissão de Assuntos Econômicos ou o 
Plenário do Senado Federal poderão realizar diligên-
cias junto aos pleiteantes, no sentido de dirimir dúvidas 
e obter esclarecimentos.

(*) Resolução nº 3/02
§ 4º Em se constatando a existência de operação 

de crédito contratada junto a instituição não-financeira 
dentro dos limites e condições estabelecidos por esta 
Resolução, porém sem autorização prévia do Senado 
Federal ou do Ministério da Fazenda, a realização de 

nova operação de crédito pelo Estado, pelo Distrito 
Federal, ou pelo Município fica condicionada à regula-
rização da operação pendente de autorização. (*)

§ 5º A solicitação da regularização a que se refere 
o § 4º deve ser encaminhada ao Ministério da Fazenda, 
aplicando-se nesse caso as mesmas exigências feitas 
por esta Resolução ao pleitos regulares. (*)

§ 6o A verificação dos limites e condições das 
operações em processo de regularização a que se re-
fere o § 4º terá como data de referência aquela em que 
for protocolado o pedido de regularização. (*)

§ 7º A conclusão do processo de regularização 
de que tratam os §§ 4º e § 6o será encaminhada pelo 
Ministério da Fazenda do Poder Legislativo local e 
ao Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o 
pleiteante.

(NR) (*)
Art. 25. O encaminhamento dos pleitos pelo Mi-

nistério da Fazenda ao Senado Federal deve ser fei-
to no prazo máximo de trinta dias úteis, contado do 
recebimento da documentação completa exigida por 
esta Resolução.

§ 1º Caso o Ministério da Fazenda constate que 
a documentação recebida não é suficiente para sua 
análise, solicitará a complementação dos documentos 
e informações, fluindo igual prazo a partir do cumpri-
mento das exigências.

§ 2º Não atendidas as exigências no prazo de 
que trata o caput deste artigo, o pleito deverá ser in-
deferido.

Art. 26. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios, caso tenham dívidas referentes a operações 
de crédito ou parcelamento de débitos relativos às 
contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 
da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, deverão remeter, quando 
solicitado, ao Ministério da Fazenda:

I – informações sobre o montante das dívidas 
flutuante e consolidada, interna e externa;

(*) Resolução nº 19/03
II – cronogramas de pagamento de amortizações, 

juros e demais encargos das referidas dívidas, inclu-
sive os parcelamentos de débitos relativos às contri-
buições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da 
Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, com especificação das parcelas 
vencidas e não pagas; e

III – balancetes mensais e síntese da execução 
orçamentária.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
no caput implicará a paralisação da análise de novos 
pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.

Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios deverão encaminhar ao Ministério da Fazenda, 
na forma e periodicidade a ser definida em instrução 
específica daquele Órgão, as informações necessá-
rias para o acompanhamento das operações de cré-
dito aprovadas nos termos desta Resolução e para a 
constituição do registro eletrônico centralizado e atu-
alizado das dívidas públicas interna e externa, con-
forme previsto nos arts. 31 e 32 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000.
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Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
neste artigo implicará a paralisação da análise de novos 
pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.

Art. 28. São sujeitas a autorização específica do 
Senado Federal, as seguintes modalidades de ope-
rações:

I – de crédito externo;
II – decorrentes de convênios para aquisição de 

bens e serviços no exterior;
III – de emissão de títulos da dívida pública;
IV – de emissão de debêntures ou assunção de 

obrigações por entidades
controladas pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios que não exerçam atividade produtiva 
ou não possuam fonte própria de receitas.

Parágrafo único. O Senado Federal devolverá ao 
Ministério da Fazenda, para as providências cabíveis, 
o pedido de autorização para contratação de operação 
de crédito cuja documentação esteja em desacordo 
com o disposto nesta Resolução.

Art. 29. Os pleitos referentes a operações de 
crédito sujeitas a autorização específica do Senado 
Federal serão encaminhados pelo Ministério da Fa-
zenda ao Senado Federal quando atenderem aos re-
quisitos mínimos definidos no art. 32, acompanhados 
de parecer técnico que contenha, obrigatoriamente, 
os seguintes pontos:

I – demonstrativo do cumprimento dos requisitos 
mínimos definidos no art. 32;

II – análise do mérito da operação de crédito, 
avaliando sua oportunidade, seus custos e demais 
condições, e seu impacto sobre as necessidades de 
financiamento do setor público; e

III – demonstrativo do perfil de endividamento da 
entidade pública solicitante, antes e depois da realiza-
ção da operação.

§ 1º O parecer a que se refere o caput incluirá, 
obrigatoriamente, conclusão favorável ou contrária ao 
mérito do pleito.

§ 2º Nos pleitos relativos a emissão de títulos 
da dívida pública, o parecer a que se refere o caput 
conterá, também:

I – especificação do valor dos títulos a serem 
emitidos e do valor do estoque de títulos do mesmo 
emissor já existentes, com indicação das datas de re-
ferência de tais valores;

II – análise do impacto da operação de crédito 
no mercado mobiliário e do desempenho dos títulos 
já emitidos nesse mercado; e

III – em se tratando de refinanciamento de títu-
los vincendos, histórico da evolução dos títulos desde 
sua emissão, registrando-se sua valorização ao longo 
do tempo.

Art. 30. Quando não atenderem aos requisitos 
mínimos definidos no art. 32, os pleitos referentes a 
operações de crédito sujeitas a autorização específi-
ca do Senado Federal não serão encaminhados pelo 
Ministério da Fazenda ao Senado Federal.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda devol-
verá os pleitos a que se refere o caput, ao Estado, ao 
Distrito Federal ou ao Município de origem, comuni-
cando o fato ao Senado Federal.

Art. 31. As operações de crédito não sujeitas a au-
torização específica do Senado Federal serão objeto do 
seguinte procedimento pelo Ministério da Fazenda:

I – os pleitos que não atenderem aos requisi-
tos mínimos definidos no art. 32 serão indeferidos de 
imediato;

II – os pleitos que atenderem aos requisitos míni-
mos, definidos no art. 32, serão autorizados no prazo 
máximo de dez dias úteis.

Art. 32. Considera-se requisito mínimo, para os 
fins desta Resolução, o cumprimento, quando se apli-
car, do disposto nos arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 21, 22 e 23.

Art. 33. Os pedidos de autorização para a reali-
zação de operações de crédito de que trata esta Re-
solução não poderão ser apreciados em regime de 
urgência, salvo quando proposto pela Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Art. 34. Areunião da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos que deliberar sobre pedido de autorização 
para a realização das operações de crédito de que 
trata esta Resolução deverá contar com a presença 
de representante do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, para apresentação do pleito, e de repre-
sentante do Ministério da Fazenda, para exposição do 
parecer por ele emitido.

Parágrafo único. O não-comparecimento de qual-
quer desses representantes implicará o adiamento da 
votação do pleito, que passará ao primeiro lugar da 
pauta da reunião seguinte.

Art. 35. A indicação dos relatores dos pedidos 
de autorização para realização de operações de cré-
dito de que trata esta Resolução será feita mediante 
a estrita observância da ordem de entrada do pedi-
do na Comissão de Assuntos Econômicos e da rela-
ção de membros titulares da mesma Comissão, nos 
termos do art. 126 do Regimento Interno do Senado 
Federal.

Parágrafo único. Senador já indicado como rela-
tor de pedido de que trata o caput não será designado 
novamente antes que todos os membros titulares da 
referida Comissão tenham sido designados relatores 
de pedidos da mesma espécie.
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CAPÍTULO V 
DAS OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE  
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E VENDA DE 

 TÍTULOS PÚBLICOS

Art. 36. As operações de antecipação de recei-
ta orçamentária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios serão efetuadas mediante abertura 
de crédito junto à instituição financeira vencedora em 
processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco 
Central do Brasil.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil baixará 
normas específicas para regulamentar os procedimen-
tos operacionais do processo de que trata o caput.

Art. 37. O Ministério da Fazenda analisará o en-
quadramento das operações de antecipação de receita 
orçamentária no disposto nesta Resolução, tomando 
por base as condições da proposta firme de que trata 
o inciso II do art. 22.

§ 1º Estando o pleito de realização da operação de 
antecipação de receita orçamentária enquadrado nas 
exigências desta Resolução, o Ministério da Fazenda 
solicitará ao Banco Central do Brasil a realização do 
processo competitivo eletrônico, que se dará por meio 
da divulgação da proposta firme a todo o sistema fi-
nanceiro, em recinto ou meio eletrônico mantido por 
entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários ou em meio eletrônico manti-
do pelo Banco Central do Brasil, sendo permitido a 
qualquer instituição financeira, inclusive àquela que 
encaminhou a proposta firme ao Ministério da Fazen-
da, oferecer a mesma operação com juros inferiores 
ao da proposta firme inicial.

§ 2º O resultado do processo competitivo de que 
trata o § 1º será divulgado pelo Banco Central do Bra-
sil, sempre que possível por meio eletrônico, a todas 
as instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Mi-
nistério da Fazenda, ao Poder Legislativo do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, 
e ao Tribunal de Contas competente, com descrição 
detalhada das ofertas realizadas.

§ 3º Não serão aceitas propostas que cobrem 
outros encargos que não a taxa de juros da operação, 
a qual deve ser, obrigatoriamente, prefixada ou inde-
xada à Taxa Básica Financeira – TBF.

§ 4º A proposta firme não poderá apresentar taxa 
de juros superior a uma vez e meia a TBF vigente no 
dia do seu encaminhamento.

§ 5º A novação de operações vincendas ou ven-
cidas será submetida ao mesmo rito de análise e pro-
cesso competitivo das operações novas.

§ 6º Realizado o processo competitivo de que 
trata o § 1º, a operação de antecipação da receita or-
çamentária só poderá ser contratada após a entrega, 

ao Ministério da Fazenda, de declaração da não ocor-
rência de reciprocidade ou condição especial que re-
presente custo adicional ao expresso pela taxa de juros 
da operação, assinada por representante da instituição 
financeira e pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 38. Os pedidos de autorização para o lan-
çamento, oferta pública ou colocação no mercado de 
títulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos 
vincendos, devem ser encaminhados pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios ao Ministério 
da Fazenda, com antecedência mínima de sessenta 
dias úteis do primeiro vencimento dos títulos a serem 
refinanciados.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput im-
plicará a alteração das datas-base de todos os títulos 
a serem emitidos, que serão postergadas por período 
equivalente ao número de dias úteis de atraso, sem 
que haja a correspondente correção do valor nominal 
dos títulos a serem emitidos.

§ 2º Estando incompleta a documentação en-
caminhada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo 
Município, o Ministério da Fazenda solicitará a com-
plementação dos documentos e informações, consi-
derando-se, para efeito do disposto no § 1º, a data de 
entrega da documentação completa.

Art. 39. Avenda de títulos da dívida pública por 
seus emissores será efetuada, obrigatoriamente, em lei-
lões públicos eletrônicos realizados pelo Banco Central 
do Brasil ou por entidade auto-reguladora autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

§ 1º O Banco Central do Brasil baixará normas 
específicas para regulamentar os procedimentos ope-
racionais dos leilões de que trata este artigo.

§ 2º É obrigatória a publicação de edital do leilão 
a que se refere o caput com antecedência mínima de 
três dias úteis da data prevista para sua realização.

§ 3º Após a realização do leilão eletrônico, o Ban-
co Central do Brasil encaminhará as informações rele-
vantes sobre os mesmos, sempre que possível por meio 
eletrônico, às instituições financeiras, ao Ministério da 
Fazenda, ao Senado Federal, ao Poder Legislativo do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme 
o caso, e ao Tribunal de Contas competente.

§ 4º A recolocação, no mercado, de títulos da 
dívida pública dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, mantidos em suas respectivas tesoura-
rias ou fundos das dívidas, será feita, obrigatoriamen-
te, por meio de leilões eletrônicos, na forma definida 
neste artigo.

Art. 40. O Senado Federal solicitará ao Banco 
Central do Brasil, quando julgar necessário, a fiscali-
zação de operação de crédito específica junto à insti-
tuição financeira credora.
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Art. 41. O Ministério da Fazenda informará men-
salmente ao Senado Federal:

I – a posição de endividamento dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 
autarquias e fundações;

II – cada uma das operações de crédito autori-
zadas e não-autorizadas no período, fornecendo da-
dos sobre:

a) entidade mutuária;
b) prazo da operação;
c) condições de contratação, tais como valor, ga-

rantias e taxas de juros;
III – número de instituições financeiras participan-

tes das operações de crédito autorizadas no período, 
classificadas por tipo de operação;

IV – número de instituições financeiras que apre-
sentaram propostas para realização de operações de 
antecipação de receita orçamentária, no processo 
competitivo definido pelo art. 36; e

V – outras informações pertinentes.
§ 1º O Ministério da Fazenda efetuará o registro 

eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públi-
cas interna e externa, garantindo o acesso público às 
informações, nos termos do art. 32 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000.

§ 2º Os nomes das instituições financeiras au-
torizadas a realizar as operações de antecipação de 
receita orçamentária serão informados exclusivamente 
ao Senado Federal.

Art. 42. O Ministério da Fazenda encaminhará, 
trimestralmente, à Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal, relatório analítico das operações 
de compra e venda de títulos públicos de responsabi-
lidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios realizadas no período, com especificação, para 
cada resolução autorizativa do Senado Federal, da 
modalidade da operação, dos valores e quantidades 
negociadas, de seus custos e deságios e da relação 
dos participantes da cadeia de compra e venda.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, sem-
pre que solicitado, encaminhará ao Senado Federal re-
lação dos participantes da cadeia de compra e venda 
a que se refere o caput deste artigo.

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 43. (Revogado.)(*)
Art. 44. As resoluções do Senado Federal que au-

torizarem as operações de crédito objeto desta Reso-
lução incluirão, ao menos, as seguintes informações:

I – valor da operação e moeda em que será reali-
zada, bem como o critério de atualização monetária;

II – objetivo da operação e órgão executor;

III – condições financeiras básicas da operação, 
inclusive cronograma de liberação de recursos; e

(*) Resolução nº 3/02
IV – prazo para o exercício da autorização, que 

será de, no mínimo, cento e oitenta dias e, no máxi-
mo, quinhentos e quarenta dias para as operações de 
dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, noventa 
dias e, no máximo, duzentos e setenta dias, para as 
demais operações de crédito.

§ 1º Nas operações de crédito autorizadas em 
conformidade com o inciso III do art. 12, a condição 
de excepcionalidade será expressamente mencionada 
no ato de autorização.

§ 2º Nas operações de crédito externo com ga-
rantia da União, a concessão da garantia será expres-
samente mencionada no ato de autorização.

Art. 45. A fiscalização quanto à correta utilização 
dos recursos arrecadados com a venda dos títulos vin-
culados ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias compete aos Tribunais 
de Contas a que estão jurisdicionadas as entidades 
emissoras.

Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado

Federal poderá, havendo evidências de irregula-
ridade, realizar diligência nos termos do § 3º do art. 24 
ou solicitar ao respectivo Tribunal de Contas que realize 
auditoria na aplicação dos recursos obtidos por meio 
da colocação dos títulos de que trata o caput.

Art. 46. O valor atualizado dos recursos obtidos 
por meio da emissão de títulos vinculados ao disposto 
no parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, utilizados para finalidades 
distintas, passa a ser considerado dívida vencida, para 
efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. 6º e 7º 
desta Resolução, até que haja o resgate

de títulos em valor atualizado equivalente ao des-
vio de finalidade incorrido.

Art. 47. É permitida a vinculação de receitas pró-
prias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 
155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 
158 e 159, I, a e b, e II, da Constituição Federal, para 
a prestação de garantia ou contragarantia à União e 
suas autarquias e fundações.

Art. 48. Para efeito do disposto no art. 2º da Lei 
nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, é fixado o limite 
de onze por cento da receita líquida real, conforme 
definida no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.496, 
de 1997.

§ 1º O valor resultante da aplicação do limite defi-
nido no caput será utilizado no pagamento de amortiza-
ções, juros e demais encargos da dívida externa contra-
tada até 30 de setembro de 1991, do refinanciamento 
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de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resultantes de 
renegociações realizadas com base na Lei nº 7.976, de 
27 de dezembro de 1989, no art. 58 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, na Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 
1993, da comissão de serviços das operações ampa-
radas pela Lei nº 8.727, de 1993, das dívidas relativas 
a financiamentos imobiliários firmados pelas entidades 
vinculadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios, por eles assumidas mediante aditivo, e das 
dívidas resultantes de renegociações realizadas com 
base na Lei nº 8.727, de 1993, nessa ordem. 

§ 2º A diferença entre o somatório dos pagamen-
tos ocorridos na forma do § 1º e o valor equivalente 
ao limite definido no caput será utilizada no resgate 
da dívida mobiliária.

§ 3º O percentual definido no caput será aplicado 
sobre um duodécimo da receita líquida real.

§ 4º Para efeito de apuração do valor de cada 
uma das prestações mensais de que trata o art. 2º da 
Lei nº 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios 
com as amortizações, juros e demais encargos das 
dívidas ali mencionadas, efetuados no mês anterior 
ao do pagamento da referida prestação.

Art. 49. Aos contratos firmados pelos Estados 
e pelo Distrito Federal com a União, no âmbito do 
Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 
Estadual na Atividade Bancária (PROES) aplica-se o 
disposto no art. 45. 

Parágrafo único. Os pleitos de que trata este ar-
tigo são dispensados do cumprimento do disposto no 
art. 15.

Art. 50. O disposto nesta Resolução não se aplica 
às atuais autarquias financeiras.

Art. 51. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 52. Revogam-se as Resoluções nºs 78 e 93, 
de 1998; 19, 22, 28, 40 e 74, de 1999; e 58, 62, 63, 64 
e 65, de 2000, todas do Senado Federal.

Senado Federal, 21 de dezembro de 2001. – Se-
nador Ramez Tebet, Presidente.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 150, DE 2010

Dispõe sobre a inscrição de aluno re-
gularmente matriculado em curso de Direi-
to, na função de solicitador acadêmico, em 
cada seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Ao aluno regularmente matriculado em 

curso de direito de cada unidade federativa do Brasil, 

a partir do 7º semestre, é assegurado o direito à ins-
crição, em cada seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), na função especial de solicitador 
acadêmico.

Art. 2º. O solicitador acadêmico tem registro, 
especial, na seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e poderá exercer a atividade de advoca-
cia, sob a supervisão e subscrição de advogado ou 
defensor público.

Art. 3º. O aluno do curso de direito inscrito na 
função de solicitador acadêmico está automaticamente 
dispensado de cursar o estágio profissional e/ou aca-
dêmico em sua faculdade respectiva.

Art. 4º. Trinta por cento (30%) das vagas de so-
licitador acadêmico serão destinadas ao atendimento 
judicial em estabelecimento de segurança máxima ou 
média, colônia agrícola, industrial, casa de albergado 
ou estabelecimentos prisionais do gênero.

Art. 5º. Cada semestre de serviço prestado na 
função de solicitador acadêmico valerá 01 (um) pon-
to no resultado final da prova objetiva da 1ª fase do 
Exame da Ordem de cada seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Parágrafo único. A função de solicitador acadê-
mico poderá ser exercida até o limite máximo de 04 
(quatro) semestres.

Art. 6º. O Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil regulamentará a função de solicitador 
acadêmico no prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
publicação deste diploma legal.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor 180 (cento e oiten-
ta) dias após a publicação.

Justificação

A função de solicitador acadêmico estava pre-
vista na Lei nº 5.390, de 23/02/1968, que foi revoga-
da – expressamente - pelo artigo 87 da Lei 8.906, de 
04/07/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A extinção do diploma jurídico de 1968 deveu-se, 
principalmente, pela necessidade de estabelecimento 
do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e de 
regulamentação do estágio profissional, demandas 
surgidas a partir dos seguintes fatores: crescimento 
da oferta dos cursos de direito com a criação de no-
vas faculdades de direito no Brasil; redemocratização 
brasileira, com o advento da Constituição Federal de 
1988; e necessidade de modernização da própria Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), que precisava 
acompanhar a evolução da sociedade brasileira.

O crescimento populacional acelerado levou ao 
aumento dos conflitos em todas as áreas sociais, com 
o incremento da demanda por serviços jurídicos assis-
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tenciais, principalmente por parte da população brasi-
leira carente, razões que me levaram a propor neste 
projeto de lei, que ora submeto à apreciação dos meus 
ilustres e doutos pares do Congresso Nacional o res-
surgimento da função de solicitador acadêmico.

Entre as funções essenciais e fundamentais, para 
o desenvolvimento da cidadania brasileira, perpetradas 
por cada seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), destaca-se, inegavelmente, a prestação de as-
sistência judiciária gratuita aos mais necessitados.

É notória a deficiência da assistência judiciária no 
Brasil, principalmente porque a defensoria pública e os 
órgãos assistenciais judiciários não possuem profissio-
nais em número suficiente para atender a demanda.

Esta proposição objetiva dotar cada seccional 
da OAB brasileira de estudantes de direitos que quei-
ram efetivamente se aprimorar nos estudos jurídicos e 
desenvolverem suas atividades profissionais lidando, 
diariamente, com casos concretos, sob a supervisão 
de advogado e/ou defensor público.

Com o escopo de diminuir drasticamente a ca-
rência de profissionais do direito na assistência judi-
cial nos estabelecimentos prisionais, está proposição 
estabelece 

a obrigatoriedade de reservar 30% (trinta por 
cento) dos alunos de direito que exercem a função de 
solicitador acadêmico para atendimento em presídios 
e estabelecimentos prisionais do gênero.

Tal prática permite ao candidato à função de so-
licitador econômico, apreender com bastante desen-
voltura as práticas corriqueiras da advocacia diária, 
que leva ao aprimoramento profissional, fato que por 
si só permite que os estudantes de direitos, que exer-
cem referida atividade, sejam dispensados do estágio 
profissional e/ou acadêmico obrigatório, em suas res-
pectivas faculdades.

No intuito de reconhecer o esforço daquele es-
tudante dos últimos períodos do curso de direito, que 
prematuramente se dispõem a exercer atividades ju-
diciais assistenciais nas seccionais da OAB de todo o 
Brasil, oferece-se um prêmio: o somatório de até 04 
(quatro) pontos no resultado final da prova objetiva da 
1ª fase do Exame da Ordem, o que facilitaria, ainda 
mais, a transformação do solicitador acadêmico em 
advogado com determinado nível de experiência na 
área jurídica.

Ressalta-se, também, que nesta proposição existe 
a previsão de que a função de solicitador acadêmico 

será regulamentada pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, no prazo de 90 (noventa) dias 
a partir da publicação deste diploma legal.

Ante o explicitado, apresento esta proposição 
aos integrantes do Senado da República e da Câmara 
Federal, requerendo o voto favorável de meus pares 
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, de maio de 2010. – Senador 
Romeu Tuma.

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes .

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Sobre a mesa, Avisos de Ministros de Estado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

– nº 295, de 18 de maio de 2010, da Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 1.504, de 2009, do Senador 
Arthur Virgílio;

– nº 707, de 18 de maio de 2010, do Ministro de Es-
tado da Justiça, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 68, de 2010, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti; e

– nº 708, de 18 de maio de 2010, do Ministro de Es-
tado da Justiça, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 1.598, de 2009, do 
Senador Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes. 

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

Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 63, de 2010 (nº 3.891/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que dispõe sobre a criação da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
- Unilab e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, o Projeto 
será apreciado pelas Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania e, nos termos do art. 49, I, da referi-
da Norma Interna, de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional; e de Educação Cultura e Esporte, podendo 
receber emendas perante a primeira comissão pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 64, de 2010 (nº 5.895/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 

República, que transforma cargos vagos das Carrei-
ras da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estrutu-
rada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e 
da Seguridade Social e do Trabalho, estruturada pela 
Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, em cargos do 
Plano de Carreiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 
de julho de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e 
do Plano Especial de Cargos da Cultura, de que trata 
a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005; altera 
a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993; e dá outras 
providências.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Sobre a mesa, Ofícios de Ministro de Estado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

– nº 781, de 18 de maio de 2010, do Ministro de Es-
tado das Minas e Energia, solicitando dilatação 
de prazo para encaminhamento das informações 
em resposta ao Requerimento nº 1.503, de 2009, 
do Senador Arthur Virgílio; e

– nº 782, de 18 de maio de 2010, do Ministro de Es-
tado das Minas e Energia, solicitando dilatação 
de prazo para encaminhamento das informações 
em resposta ao Requerimento nº 45, de 2010, 
do Senador Raimundo Colombo.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos nºs 1.503, de 2009, e 45, de 
2010, ficarão na Secretaria-Geral da Mesa aguardando 
as informações solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Paulo Paim, eu quero mostrar aqui a reper-
cussão da solenidade de ontem, em homenagem aos 
comerciários. O Portal AZ mostra a nossa fotografia, de 
mãos dadas, em apoio aos comerciários do Brasil.

Terminamos essa solenidade e pedimos a todos 
para que nunca haja mais em nosso País um julgamento 
como o que sofreu Cristo, sem ter uma defesa.

Então, é essa a mensagem do Senado da Repú-
blica, em apoio à Defensoria Pública do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 

1 
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.

Relator: Senador Tasso Jereissati (art. 
140 do Regimento Interno)

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 19-4-

2010)

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010 

(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 7, de 2010 
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva 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. 

Relator: Senador Renan Calheiros (art. 
140 do Regimento Interno)

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 7-5-

2010)

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010 

(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 8, de 2010 
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que  autori-
za a União a ceder onerosamente à Petróleo 
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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.

Relator: Senador Delcídio Amaral (art. 
140 do Regimento Interno)

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 7-5-

2010)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 
(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 16, de 2010 
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que  dispõe sobre 
a exploração e a produção de petróleo, 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; con-
tratos de partilha de produção; rateio das rendas 
governamentais no regime de partilha de produção 
(royalties); comercialização do petróleo.)

Relator: Senador Edison Lobão (art. 140 
do Regimento Interno)

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 7-5-

2010)

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (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.

6 
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 Econômi-
cos, que  aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

7 
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 Econômi-
cos, que  aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Antonio 
Carlos Biscaia), que  dá nova redação ao § 6º 
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo di-
vórcio, suprimindo o requisito de prévia separação 
judicial por mais de um ano ou de comprovada 
separação de fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

9 
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 
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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.

10 
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 De-
móstenes 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.

11 
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.

12 
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.

13 
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.

14 
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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 17, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador Arthur Virgílio, que  acrescenta ar-
tigos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (prorrogação dos benefícios para 
a Zona Franca de Manaus).

Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
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tor ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 32, de 2008, tendo como primei-
ra signatária a Senadora Patrícia Saboya, 
que  altera o § 4º do art. 225 da Constitui-
ção 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.

17 
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 ori-
gem, do Deputado Paulo Paim), que  altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimento de urgên-
cias e emergências médicas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, seja prestado pela 
iniciativa privada, mediante ressarcimento, 
nos casos em que as disponibilidades do 
Sistema forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

18 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa 
de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que  proíbe a utilização do jateamento de 
areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

19 
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.

20 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

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

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

21 
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.

22 
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 
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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.

23 
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 Arru-
da), 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.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que  define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

25 
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 Al-
meida), 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.

26 
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 Ado-
lescente (substitui a expressão “medida sócio-
educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

27 
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.

28 
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. 
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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.

29 
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.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

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

31 
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.

32 
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 Via-
ção, 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.

33 
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.

34 
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 ró-
tulos 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.

35 
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.
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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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que  altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que  dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públicos 
ou subsidiados com recursos públicos.

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 
7.343/2006, na Casa de origem, do Depu-
tado Tarcísio Zimmermann), que  altera o 
art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 – Estatuto do Idoso, para garantir 
a prioridade dos idosos na aquisição de uni-
dades 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).

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 
843/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Daniel Almeida), que  altera o art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, a fim de permitir a ausên-
cia 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.

41 
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.
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42 
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.

43 
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.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que  regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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

45 
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.

46 
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.

47 
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 Progra-
ma Nacional de Saúde Vocal do Professor 
da rede pública de ensino e dá outras pro-
vidências.

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.

48 
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 
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Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

49 
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 Rosa-
do), 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.

50 
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.

51 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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 Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal 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.

52 
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 conclu-
são do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), 
que  aprova as Contas do Governo Federal 
relativas ao Exercício de 2004.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que  acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
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55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que  regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

56 
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.

57 
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): con-
trário, com voto em separado do Senador 
Sadi Cassol.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 
e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 

2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy, que  altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que  acrescenta dispositivo à Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Ine-
legibilidades), para declarar a inelegibilidade, 
em quaisquer outros Municípios do mesmo 

Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefei-
tos 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-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.

61 
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 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.
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62 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que  acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 269, de 2005-Com-
plementar, 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 ine-
legibilidade, nas eleições subsequentes, do 
parlamentar que renuncie ao mandato e do 
chefe do Poder Executivo que, réu de pro-
cesso crime de responsabilidade, 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-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.

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que  altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de 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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

65 
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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que  acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 
1º e dá nova redação à alínea “d” do inciso I 
do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei 
Complementar nº 64, de 1990.

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

66 
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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Jefferson Peres, 
que  altera a Lei Complementar nº 64, de 18 

de maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 
e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 

2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-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.
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68 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que  altera a redação do inciso I do art. 
1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que  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.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 
e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 

2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 
2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que  al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-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.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 

que  acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para 
tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e 
comentaristas de programas de rádio ou televisão 
que não se afastarem de suas funções até um ano 
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos 
eletivos de exercer essas atividades.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

73 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que  al-
tera 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-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

74 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares;  265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 84, de 2008-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que  acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade de can-
didato que responda a processo judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 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  alte-
ra 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-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 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.
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77 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que  altera a redação da alínea b do inciso I 
do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, para fazer constar que a con-
tagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
tivo em questão é contado a partir da perda 
do mandato eletivo.

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 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que  al-
tera 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.

79 
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.

80 
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-
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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.

81 
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 especifi-
car 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.

82 
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 cri-
minológico 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.

83 
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 Legis-
lação 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 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 Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

84 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciati-
va 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 (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 16 
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 - Jorge Yanai* (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, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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 prorrogado: 02/05/2010

Prazo final prorrogado: 11/11/2010
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.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.



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) (1,9)

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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



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

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009



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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (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



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

2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

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

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

Fax: 33031176



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

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br



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

4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

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

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br



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

5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

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

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br



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

6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).



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.

8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

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



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

9) ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br



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

10) 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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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 (4,39,81,82,83,84,87,97)

 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.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,96,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,95,99)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,60)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

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

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (52)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (43,102,103)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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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).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).

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)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

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) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 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, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).

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:  VAGO (13,17)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (5)

VAGO (8,18)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  VAGO (2,10,16)

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

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,9)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (11,14,15)  1.  Paulo Duque (7)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (12)

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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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.
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
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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.  VAGO (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).

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 (101)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (37,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,38)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Tião Viana   (PT) (32,41,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,34)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,41)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (57,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (62,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (56,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,67,103,104)

 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) (5,68,76,102,105)

 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.  Sérgio Zambiasi (43,108)

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).



70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).



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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

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

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (93,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

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

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (33,76,78,80,96)

VAGO (35,85,86,87,98,101,109)

 1.  VAGO (1,31,108)

 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)

Gilvam Borges   (PMDB) (58,102,105,111,112)

VAGO (56,110)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54)

 7.  VAGO (61,107)

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.  Jorge Yanai   (DEM) (41,113,114)

 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).



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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Ideli Salvatti   (PT) (7,13)

Paulo Paim   (PT) (8,14)

Inácio Arruda   (PC DO B) (16)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (13,14,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,19)

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) (1,6,17)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,15)

 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, 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).



14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

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

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM)
VAGO (3,4)

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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) (23)

Marina Silva   (PV) (7,23,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (26,55,60)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (20)

 2.  César Borges   (PR) (25)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (39,47,48,49,54,59)

Hélio Costa   (PMDB) (39,56,57)

VAGO (40,50,53,58)

Valter Pereira   (PMDB) (39)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (39)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM) (35,61,62)

Kátia Abreu   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,17)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (32)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,27)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,30)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,34,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,18)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (19)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,31)  1.  Sérgio Zambiasi (31)

PDT
Jefferson Praia (8,12,37,42)  1.  Cristovam Buarque (13,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador 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, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
20. Em 16.02.2009, 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.
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, 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).
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, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador 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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
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 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).
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, 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).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (5)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (6,12)

Instalação:  27/10/2009

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

Marina Silva   (PV) (1,2)

VAGO (10)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
*. 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.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA) (2)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (2,11)

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 (3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (9)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,12)

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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).



9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

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

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

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

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Mário Couto   (PSDB)

Notas:
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.
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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 )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

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).
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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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

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



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

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

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

VAGO (47,95)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,72)

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

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (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)



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

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).



78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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
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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
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,81,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 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 )
Jorge Yanai   (DEM) (34,87,88)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

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



78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
81. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,25)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (36,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,41)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,48)

Almeida Lima   (PMDB) (46)

 1.  VAGO (42,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (47)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (33)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (29)

Adelmir Santana   (DEM) (38)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Sérgio Guerra   (PSDB) (21,61)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (30,63,64)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (31,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,35)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,34)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,17,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (37)  1.  Mozarildo Cavalcanti (37)

PDT
Jefferson Praia (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

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 Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador 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.
25. 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).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. 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.
38. 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.
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 Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. 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).
48. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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:  VAGO (77,78)

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) (20,60,61,62,64)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,38,41,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (36,46)

Gerson Camata   (PMDB) (40,45)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (39,42)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (43,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (37,47)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (35,44)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM) (26,77,79)

Raimundo Colombo   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

VAGO (13,53,55,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,56)

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) (16,56)

 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 Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (6,7,9)

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

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,11)

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. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Designação:  11/05/2010

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

Serys Slhessarenko   (PT)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  César Borges   (PR)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM)
Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  Romeu Tuma 

Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  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)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,70)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,44)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,47)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,65,66)

VAGO (38,63)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (40,45)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,42,48,59,61,67,68)

 4.  VAGO (2,53,56,58,60)

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.  Jorge Yanai   (DEM) (28,69,71)

 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) (11,14,46)

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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
47. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
61. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
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, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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) (15)

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) (14)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
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 (11)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (10)

 2.  VAGO (6)

 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:  20/05/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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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. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador 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.
11. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. 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
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(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.



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

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



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

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL) (6)

VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ) (6)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010



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

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.
6. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010.

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



CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

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

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV)   

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V)   

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI)   

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII)   

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs 
 



CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 

Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258 
scop@senao.gov.br 

www.senado.gov.br/ccai 

 
 



REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN 

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE) 12 
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS) 12 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM 
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 
ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 (DEM/SC) 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÉ NERY8  (PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  
DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOURÃO (PT/AC) 
GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 
ÍRIS DE ARAÚJO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO5 (PPS/RJ)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO 1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP) 1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 22.03.2010) 
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  

e-mail: cpcm@camara.gov.br 
  www.camara.gov.br/mercosul 

__________________ 
1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de 
05.06.08. 
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.  
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de 
19.12.2007. 
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao 
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo em 
vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008. 
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do 
Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008. 
8  Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008. 
9 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende. 
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, 
de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de 
11.2.09, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177,  de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009. 
12 Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data. 
13 O  Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e filiou-se ao 
Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Cláudio Diaz, 
em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09. 
15 Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010 



MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 
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VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)

VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI 
 (Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 
PMDB-RN 

 

LÍDER DA MAIORIA
 

RENAN CALHEIROS 
PMDB-AL 

LÍDER DA MINORIA
 

GUSTAVO FRUET ² 
PSDB-PR 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 
EMANUEL FERNANDES 

PSDB-SP 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

 
EDUARDO AZEREDO 

PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 

 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258 

scop@senado.gov.br 
www.senado.gov.br/ccai 

__________________ 
1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão, realizada em 
18.08.2001. 
2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 
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