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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
os Projetos lidos serão apreciados terminativamente 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde 
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, c, da referida Norma 
Interna.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo dos 
oradores do Período do Expediente da sessão delibe-
rativa ordinária de amanhã será dedicado a comemorar 
o Dia do Contabilista, nos termos do Requerimento 
nº 374, de 2010, do Senador João Vicente Claudino 
e outros Senhores Senadores. 

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2005, de auto-
ria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre 

a proteção ao patrimônio fossilífero, em confor-
midade com o art. 216, inciso V, da Constituição 
Federal, e dá outras providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2008, de auto-
ria do Senador Expedito Júnior, que estabelece a 
obrigatoriedade da neutralização das emissões 
de gases de efeito estufa decorrentes da reali-
zação da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, 
em 2014; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2008, de au-
toria do Senador Renato Casagrande, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de constar, no rótulo das 
embalagens produzidas com material reciclável, 
informações educativas sobre como deve ser a 
forma de descarte.

Tendo sido apreciados terminativamente pela Co-
missão competente, os Projetos de Lei do Senado nºs 
57, de 2005; e 46, de 2008, aprovados, vão à Câmara 
dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 146, 
de 2008, rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da República, 
as seguintes Mensagens:

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL401



23866 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010402ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23867 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL403



23868 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010404ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23869 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL405



23870 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010406ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23871 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL407



23872 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010408ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23873 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL409



23874 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010410ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23875 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL411



23876 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010412ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23877 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL413



23878 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010414ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23879 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL415



23880 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010416ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23881 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL417



23882 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010418ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23883 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL419



23884 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010420ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23885 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL421



23886 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010422ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23887 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL423



23888 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010424ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23889 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL425



23890 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010426ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23891 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL427



23892 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010428ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23893 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL429



23894 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010430ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23895 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL431



23896 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010432ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23897 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL433



23898 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010434ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23899 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL435



23900 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010436ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23901 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL437



23902 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010438ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23903 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL439



23904 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010440ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23905 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL441



23906 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010442ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23907 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL443



23908 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010444ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23909 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL445



23910 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010446ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23911 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL447



23912 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010448ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23913 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL449



23914 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010450ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23915 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL451



23916 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010452ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23917 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL453



23918 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010454ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23919 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL455



23920 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010456ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23921 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL457



23922 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010458ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23923 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL459



23924 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010460ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23925 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL461



23926 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010462ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23927 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL463



23928 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010464ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23929 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL465



23930 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010466ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23931 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL467



23932 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010468ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23933 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL469



23934 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010470ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23935 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL471



23936 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010472ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23937 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL473



23938 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010474ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23939 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL475



23940 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010476ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23941 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL477



23942 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010478ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23943 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL479



23944 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010480ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23945 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL481



23946 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010482ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23947 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL483



23948 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010484ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23949 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL485



23950 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010486ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23951 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL487



23952 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010488ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23953 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL489



23954 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010490ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23955 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL491



23956 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010492ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23957 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL493



23958 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010494ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23959 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL495



23960 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010496ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23961 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL497



23962 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010498ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23963 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL499



23964 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010500ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23965 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL501



23966 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010502ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23967 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL503



23968 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010504ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23969 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL505



23970 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010506ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23971 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL507



23972 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010508ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23973 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL509



23974 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010510ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23975 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL511



23976 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010512ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23977 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL513



23978 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010514ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23979 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL515



23980 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010516ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23981 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL517



23982 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010518ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23983 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL519



23984 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010520ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23985 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL521



23986 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010522ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23987 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL523



23988 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010524ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23989 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL525



23990 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010526ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23991 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL527



23992 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010528ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23993 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL529



23994 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010530ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23995 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL531



23996 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010532ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23997 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL533



23998 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010534ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 23999 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL535



24000 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010536ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24001 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL537



24002 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010538ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24003 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL539



24004 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010540ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24005 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL541



24006 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010542ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24007 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL543



24008 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010544ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24009 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL545



24010 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010546ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24011 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL547



24012 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010548ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24013 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL549



24014 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010550ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24015 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL551



24016 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010552ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24017 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL553



24018 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010554ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24019 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL555



24020 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010556ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24021 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL557



24022 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010558ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24023 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL559



24024 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010560ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24025 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL561



24026 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010562ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24027 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL563



24028 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010564ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24029 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL565



24030 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010566ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24031 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL567



24032 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010568ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24033 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL569



24034 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010570ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24035 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL571



24036 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010572ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24037 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL573



24038 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010574ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24039 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL575



24040 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010576ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24041 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL577



24042 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010578ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24043 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL579



24044 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010580ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24045 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL581



24046 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010582ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24047 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL583



24048 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010584ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24049 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL585



24050 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010586ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24051 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL587



24052 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010588ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24053 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL589



24054 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010590ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24055 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL591



24056 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010592ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24057 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL593



24058 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010594ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24059 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL595



24060 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010596ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24061 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL597



24062 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010598ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24063 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL599



24064 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010600ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24065 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL601



24066 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010602ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24067 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL603



24068 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010604ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24069 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL605



24070 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010606ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24071 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL607



24072 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010608ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24073 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL609



24074 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010610ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24075 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL611



24076 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010612ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24077 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL613



24078 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010614ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24079 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL615



24080 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010616ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24081 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL617



24082 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010618ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24083 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL619



24084 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010620ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24085 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL621



24086 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010622ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24087 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL623



24088 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010624ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24089 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL625



24090 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010626ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24091 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL627



24092 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010628ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24093 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL629



24094 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010630ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24095 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL631



24096 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010632ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24097 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL633



24098 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010634ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24099 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL635



24100 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010636ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24101 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL637



24102 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010638ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24103 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL639



24104 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010640ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24105 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL641



24106 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010642ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24107 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL643



24108 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010644ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24109 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL645



24110 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010646ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24111 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL647



24112 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010648ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24113 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL649



24114 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010650ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24115 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL651



24116 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010652ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24117 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL653



24118 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010654ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24119 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL655



24120 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010656ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24121 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL657



24122 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010658ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24123 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL659



24124 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010660ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24125 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL661



24126 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010662ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24127 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL663



24128 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010664ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24129 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL665



24130 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010666ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24131 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL667



24132 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010668ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24133 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL669



24134 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010670ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24135 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL671



24136 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010672ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24137 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL673



24138 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010674ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24139 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL675



24140 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010676ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24141 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL677



24142 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010678ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24143 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL679



24144 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010680ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24145 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL681



24146 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010682ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24147 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL683



24148 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010684ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24149 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL685



24150 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010686ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24151 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL687



24152 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010688ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24153 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL689



24154 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010690ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24155 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL691



24156 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010692ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24157 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL693



24158 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010694ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24159 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-

nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– A Presidência recebeu as seguintes Mensagens do 

Presidente da República:

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL695



24160 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010696ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24161 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL697



24162 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010698ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24163 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL699



24164 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010700ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24165 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL701



24166 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010702ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24167 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL703



24168 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010704ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24169 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL705



24170 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010706ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24171 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL707



24172 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010708ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24173 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL709



24174 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010710ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24175 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL711



24176 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010712ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24177 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL713



24178 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010714ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24179 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL715



24180 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010716ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24181 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL717



24182 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010718ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24183 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL719



24184 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010720ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24185 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL721



24186 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010722ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24187 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL723



24188 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010724ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24189 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL725



24190 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010726ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24191 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL727



24192 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010728ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24193 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL729



24194 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010730ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24195 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL731



24196 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010732ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24197 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL733



24198 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010734ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24199 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL735



24200 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010736ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24201 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL737



24202 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010738ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24203 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL739



24204 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010740ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24205 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL741



24206 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010742ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24207 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL743



24208 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010744ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24209 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL745



24210 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010746ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24211 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL747



24212 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010748ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24213 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL749



24214 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010750ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24215 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL751



24216 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010752ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24217 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL753



24218 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010754ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24219 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL755



24220 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010756ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24221 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL757



24222 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010758ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24223 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL759



24224 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010760ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24225 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL761



24226 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010762ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24227 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL763



24228 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010764ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24229 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL765



24230 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010766ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24231 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL767



24232 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010768ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24233 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu do Presidente do Tribunal de Contas da União os 
seguintes Avisos:

AVISO Nº 603-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília-DF, 12 de maio de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney

Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC000.337/2010-2, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 12-5-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL769



24234 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010770ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24235 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL771



24236 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010772ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24237 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL773



24238 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010774ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24239 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL775



24240 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010776ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24241 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL777



24242 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010778ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24243 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL779



24244 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010780ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24245 

AVISO Nº 606 – SESES – TCU – PLENÁRIO

Brasília – DF, 12 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor

Senador José Sarney

Presidente do Congresso Nacional

Praça dos Três Poderes, Senado Federal

Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pare-
cer nº TC 000.281/2010-7, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 12-5-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL781



24246 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010782ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24247 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL783



24248 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010784ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24249 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL785



24250 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010786ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24251 MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL787
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Os Avisos lidos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal 

de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 480-GP/TCU

Brasília, 24 de maio de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o rece-

bimento do Oficial nº 902 (SP), de 19/5/2010, por meio 
da qual esta Presidência, encaminha a este Tribunal o 
Requerimento nº 247/2010, formulado pela Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, para que seja solicita-
do “à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) 
esclarecimento quanto à sua decisão no Processo 
Administrativo MCIDADES nº 80000.029656/2007-28, 
de extinção do Contrato 031-88/DT, por conta da ul-
trapassagem do termo formal ad quem assinalado no 
seu 8º Termo Aditivo, com vistas a verificar se tal deci-
são atendeu as prescrições legais, em especial à Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como se não 
houve prejuízos ao erário por conta de tal decisão.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-013.725/2010-6, foi remetido |à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) – 
O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação e será jun-
tado ao processado do Requerimento n° 247, de 2010.

Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal 
de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 481GP/TCU

Brasília, 24 de maio de 2010

 A Sua Excelência Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o rece-

bimento do Ofício nº 900 (SF), de 19-5-2010, por meio 

do qual essa Presidência encaminha a esse Tribunal 
o Requerimento nº 422/2010, de autoria do Senador 
Álvaro Dias que solicita “a realização de auditoria na 
Caixa Econômica Federal, nos contratos nº 126/2010, 
processo nº 5.307. 01.4085.0/2009. no valor de 310 mi-
lhões e 1.154/2008 Processo nº  5.307.01.0869.0/2008 
no valor de 6 milhões.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como Processo 
nº TC-013.695/2010-0, foi remetido a Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinente.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento n° 
422, de 2010.

Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal 
de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 482 – GP/TCU

Brasília, 24 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos registro o rece-

bimento do Ofício nº 903 (SF), de 19-5-2010, por meio 
do qual essa Presidência encaminha a este Tribunal o 
Requerimento nº 270-2010, de autoria do Senador Rai-
mundo Colombo, que solicita “a realização de um levan-
tamento de auditoria na Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), 
no período de 2003 a 2009, com vistas a relacionar os 
procedimentos de apuração de irregularidades instaura-
dos pelos diversos órgãos federais de fiscalização.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU com o processo 
nº TC-013.694/2010-3, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento n° 
270, de 2010.

Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal 
de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:
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Aviso nº 483-GP/TCU

Brasília, 24 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o rece-

bimento do Ofício nº 901 (SF), de 19-5-2010, por meio 
do qual essa Presidência encaminha a este Tribunal o 
Requerimento nº 423/2010, de autoria do Senador Álvaro 
Dias, que solicita “a realização de auditoria no Banco do 
Brasil S.A., nos contratos formalizados com a empresa Ti-
bco Software Brasil Ltda., CNPJ 04.290.800/0001-45.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, atuado no TCU como processo nº 
TC-13.720/2010-4, foi remetido à Secretaria-Geral de 
Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento n° 
423, de 2010.

Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal 
de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 484-GP/TCU

Brasília, 24 de maio de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o 

recebimento do Ofício nº 904 (SF), de 19/5/2010, 
por meio do qual essa Presidência encaminha a este 
Tribunal o Requerimento nº 376/2010, de autoria do 
Senador Marconi Perillo, que solicita “a realização de 
auditoria na Superintendência Regional do DNIT, em 
Goiás, quanto ao sobrepreço nos contratos firmados 
em obras federais no Estado de Goiás, recebimento 
de propina na condução dos contratos vigentes e li-
citação que não atende aos ditames da Lei nº 8.666, 
de 1993, com suposto favorecimento de empresas na 
execução das obras.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-013.693/2010-7, foi remetido à Secretaria-Geral 

de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – O Aviso que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento n° 
376, de 2010.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 560, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
em Cuiabá/MT, no dia 25 de maio de 2010, 
do pecuarista José Esteves de Lacerda, pai 
do ex-Senador Márcio Lacerda.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado,  Voto de Pesar pelo falecimento, em 
Cuiabá, dia 25 de maio de 2010, do pecuarista José Es-
teves de Lacerda, pai do ex-Senador Márcio Lacerda, 
que muito bem representou Mato Grosso nesta Casa.

Requeiro, mais que este Voto de Pesar seja en-
caminhado, com as condolências desta Casa, ao Se-
nador Márcio Lacerda e, por seu intermédio, aos de-
mais familiares.

Justificação

José Esteves de Lacerda foi um entusiasta pe-
cuarista em Mato Grosso, Estado que seu filho e meu 
dileto amigo Márcio Lacerda representou com digni-
dade e brilho no Senado da República. Ele morreu 
aos 90 anos de idade. Além de Márcio Lacerda, são 
filhos de José Esteves: Jordão Pedro, Clélia Lacerda, 
Pedro Alexandrino e José Esteves de Lacerda Filho, 
todos pecuaristas e este último também político (ex-
Deputado Estadual em Mato Grosso).

O Voto que requeiro ao Senado da República é 
demonstração de pesar pelo falecimento desse digno 
ruralista.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 561, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
em Manaus/AM, no dia 25 de maio de 2010, da 
Sra. Antonieta Verçosa de Medeiros Raposo.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento, em 
Manaus, no dia 25 de maio de 2010, da Sra. Antonieta 
Verçosa de Medeiros Raposo.
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Requeiro, mais, que este Voto de Pesar seja 
encaminhado, com as condolências desta Casa, aos 
familiares da Sra. Antonieta.

Justificação

Aos 80 anos de idade, faleceu em 25 de maio de 
2010, em Manaus, a ilustre Senhora Antonieta Verço-
sa de Medeiros Raposo, Primeira Dama do Estado do 
Amazonas à época em que era casada com o então 
Governador Gilberto Mestrinho.

O Voto que requeiro ao Senado da República é de-
monstração de pesar pelo falecimento de Dona Antonieta.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB 

REQUERIMENTO Nº 562, DE 2010

Requer voto de aplauso à escritora Sa-
rah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, por 
ocasião de sua posse na Academia Paraense 
de Letras, no dia 27 de maio de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado Voto de aplauso à escritora Sa-
rah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, ao ensejo 
de sua posse na Academia Paraense de Letras, em 
17-5-2010.

Requeiro, mais, que o voto seja encaminhado à nova 
Acadêmica e à Academia Paraense de Letras, em Belém.

Justificação 

É motivo de regozijo a posse de Sarah Castelo 
Branco Monteiro Rodrigues como nova imortal da Aca-
demia Paraense de Letras. Escritora muito admirada 
e reconhecida pelo seu talento, a Srª Sarah chega 
à essa entidade que congrega  intelectuais do Pará. 
Conheço a Drª Sarah, assim como seu primo e meu 
dileto amigo Sabino Castelo Branco, da bancada do 
Amazonas na Câmara dos Deputados.

O voto de aplauso que requeiro ao Senado da 
República simboliza homenagem à ilustre escritora.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. _ Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 563, DE 2010 

Requer voto de aplauso à Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Distrito Fe-
deral, pelo transcurso do cinqüentenário de 
instalação em Brasília.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos termos do Senado, voto de aplauso à Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, pelo 

transcurso de seu cinqüentenário de instalação em 
Brasília.

Requeiro, ainda, que deste voto tomem conheci-
mento o seu Presidente, o Ilmº Sr. Dr. Francisco Quei-
roz Caputo Neto e, por seu intermédio, os demais di-
retores da OAB/DF.

Justificação

Instalada em Brasília simultaneamente com a 
inauguração da nova Capital da República, a OAB, 
Seção do Distrito Federal, já inscreve em sua trajetó-
ria importantes acontecimentos, incluindo sua perma-
nente e incansável luta pelas liberdades fundamentais 
do ser humano.

O voto de aplauso que requeiro ao Senado da 
República simboliza justa homenagem à instituição.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

REQUERIMENTO Nº 564, DE 2010

Requer voto de aplauso ao jurista Erick 
Wilson Pereira, pelo lançamento, no dia 26 de 
maio de 2010, do livro de sua autoria intitulado 
“Direito Eleitoral – Interpretação e Aplicação 
das Normas Constitucionais-Eleitorais”.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de aplauso ao jurista Erick 
Wilson Pereira, ao ensejo do lançamento de seu livro 
“Direito Eleitoral”, com interpretação e indicação de 
aplicação de normas constitucionais-eleitorais, em 
Brasília, no dia 26 de maio de 2010.

Requeiro, mais, que o voto seja encaminhado 
ao Dr. Erick.

Justificação 

Jurista especializado em Direito Constitucional, o 
Dr. Erick Wilson Pereira lança hoje, dia 26 de maio de 
2010, o livro “Direito Eleitoral”, obra de grande atualida-
de, sobretudo neste ano de eleições gerais no País.

O voto de aplauso que requeiro ao Senado da 
República simboliza homenagem ao jurista.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 565, DE 2010

Requeiro que o Senado Federal emita voto de 
aplauso à mergulhadora brasileira Karol Meyer, por 
conquista realizada no dia de hoje, 26 de maio, do 
recorde mundial de mergulho competitivo de profun-
didade, em apneia, na modalidade No Limits Tandem, 
em parceria com o mergulhador belga Patrick Musimu. 
Na prova, que é um exercício extremo de técnica, dis-
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ciplina desportiva, condicionamento físico e psicológi-
co, os atletas efetuaram o mergulho apenas com o ar 
dos pulmões, calculando com precisão e profundida-
de máxima a ser atingida, de forma a retornarem em 
segurança à superfície.

O feito realizado nas águas de Bonaire, nas Anti-
lhas Holandesas, onde a dupla chegou a 121 metros, 
rompendo a barreira dos 120 metros de profundida-
de, até então o recorde mundial. No dia de ontem, na 
modalidade No Limits, a brasileira já havia atingido a 
marca de 111 metros, novo recorde sul-americano in-
dividual da categoria.

Karol Meyer faz parte de uma restrita lista de 
mergulhadores na história da modalidade que já atin-
giram as grandes profundidades. Entre os recordes 
brasileiros, sul-americanos e mundiais de apneia, em 
2009, a mergulhadora tornou-se o ser humano com o 
maior tempo de apneia no mundo, com 18 minutos e 
32 segundos sem respirar, o que faz dela uma justa 
merecedora da presente homenagem prestada pelo 
Senado Federal.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dor Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB Nº 73/2010

Brasília, 25 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Leomar Quintanilha, 
como membro titular, em vaga existente na Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB nº 74/2010

Brasília, 25 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Leomar Quintanilha, 
como membro suplente, em vaga existente na Comis-
são de Serviços de Infraestrutura – CI.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 75/2010

Brasília, 25 de maio de 2010.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Paulo Duque, como 
membro Suplente, em vaga existente na comissão 
de Ciência,  Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB

OF. GLPMDB Nº 76/2010

Brasília, 25 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Leomar Quintanilha, 
como membro Titular, em vaga existente na comissão 
de Assuntos Sociais.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB nº 77/2010

Brasília, 25 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Valter Pereira, como 
membro Suplente, em vaga existente, na Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB nº 78/2010

Brasília, 25 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação do Senador Gerson Camata, como 
membro Suplente, em vaga existente na Comissão de 
Assuntos Sociais.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência designa o Senador Leomar Quintanilha 
para integrar, como titular, as Comissões de Assuntos 
Sociais e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática; e, como suplente, a Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura; designa ainda, o Senador Paulo 
Duque para integrar, como suplente, a Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; 
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e os Senadores Valter Pereira e Gerson Camata para 
integrarem, como suplentes, a Comissão de Assuntos 
Sociais, nos termos do expediente encaminhado pela 
Liderança do Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro, Ofícios GLPMDB nºs 73 a 78/2010.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 064/2010/GLPTB

Brasília, 26 de maio de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência que, por consenso da Bancada do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB no Senado Federal, passo a 
substituir o Senador Sérgio Zambiasi na condição de 
membro suplente da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania – CCJ.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Será feita a substituição solicitada. 

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 151, DE 2010

Institui a Semana Nacional da Doação 
de Leite Humano, a ser comemorada semes-
tralmente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Semana Nacional da Doa-

ção de Leite Humano, a ser comemorada semestralmen-
te a cada ano, nas semanas que incluírem os dias 1º de 
abril e 1º de outubro, com os seguintes objetivos: 

I – estimular a doação de leite materno;
II – promover debates sobre a importância do 

aleitamento materno e da doação de leite humano;
III – divulgar os bancos de leite humano nos Es-

tados e nos Municípios.
Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar 

o disposto no caput ficarão a cargo do Poder Público, 
em conjunto com organizações da sociedade civil. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A promoção e o apoio à prática do aleitamento 
materno configuram medidas importantes no combate 

à desnutrição e à mortalidade infantil, que estão gran-
demente associadas ao desmame precoce.

Uma das medidas mais eficazes para garantir o 
aleitamento materno, especialmente para as crianças 
prematuras e sem condições clínicas de serem alimen-
tadas diretamente no seio materno, foi justamente a 
adoção da política dos bancos de leite humano (BLH). 
Em 2009, a rede nacional de BLH contava com 196 ban-
cos de leite e 73 postos de coleta em funcionamento. O 
Ministério da Saúde, por meio do Pacto pela Redução 
da Mortalidade Infantil, comprometeu-se em priorizar 
a destinação de recursos financeiros para a criação 
de novas unidades nos estados da região Nordeste e 
da Amazônia Legal, que apresentam altos índices de 
óbitos em menores de um ano.

No entanto, para a efetivação dessa política, é 
imprescindível a doação de leite humano, única forma 
de prover os estoques dos BLH com quantidades ade-
quadas e suficientes para satisfazer a demanda.

Considerando a importância da doação de lei-
te humano para a efetivação das ações da rede de 
BLH e o fato de que muitas mulheres que preenchem 
todas as condições para doar deixam de fazê-lo por 
desconhecimento dessa rede e dos serviços que dão 
suporte à doação, entendemos ser necessário instituir 
mecanismos que incentivem esse ato de solidarieda-
de humana e que divulguem os meios pelos quais as 
mulheres podem praticá-lo. 

Com a finalidade de estimular a doação de leite ma-
terno, o Ministério da Saúde instituiu, pela Portaria MS/
GM nº 1.893, de 2 de outubro de 2003, o Dia Nacional 
de Doação do Leite Humano, que é comemorado no dia 
1º de outubro de cada ano. No entanto, dada a importân-
cia do tema, julgamos que ele deva ser alvo de ações de 
promoção ao longo do ano, o que poderá contribuir para 
o alcance dos objetivos pretendidos: divulgar e estimular 
a doação do leite humano, promovendo o conhecimento 
dos serviços que dão suporte a essa atividade, como os 
bancos de leite humano. Assim, propomos a instituição 
da Semana Nacional da Doação de Leite Humano, a ser 
comemorada a cada semestre. 

Diante da incontestável relevância da matéria 
para a saúde pública, contamos com o apoio dos no-
bres Parlamentares de ambas as Casas Legislativas 
para a aprovação dessa iniciativa.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dora Marisa Serrano.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 152, DE 2010 

Inclui parágrafo único no art. 17 da Lei 
nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dis-
põe sobre o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens – Projovem, para estabelecer o 
atendimento prioritário de jovens egressos de 
abrigos pelo Projovem Trabalhador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 17 da Lei nº 11.692, de 10 de ju-

nho de 2008, passa a viger acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 17. Parágrafo único. O Projovem 
Trabalhador atenderá, em caráter prioritário, 
os jovens egressos de abrigos públicos ou 
privados, cujo acolhimento por família subs-
tituta não tenha ocorrido até a data em que 
completaram 18 (dezoito) anos.” (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Embora a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), preconize em seu art. 92 que abrigos 
se destinam ao recolhimento e amparo temporário de 
crianças e adolescentes, até que sejam recolocados 
em suas próprias famílias ou em famílias substitutas, 
temos observado que grande parte dessas pessoas 
acaba permanecendo longos anos ao amparo de tais 
instituições. Muitos desses jovens chegam até mesmo 
a temer a entrada na maioridade, porque sabem que 
serão obrigados a sair do lugar que os acolhe. 

É necessário, portanto, o amparo do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), instituído 
pela Lei n° 11.692, de 10 de junho de 2008, destinado 
justamente a garantir condições adequadas de inserção 
dessas pessoas no mercado de trabalho.

Recordemo-nos de que as garantias previstas 
pelo ECA incluem o direito de crianças e adolescentes 
abandonados receberem abrigo adequado, de modo 
temporário, até que haja inserção em uma nova família, 
quando for impossível o retorno à família de origem. 
No entanto, não é essa a situação concreta vivida nos 
abrigos. Levantamento realizado em 2003 pelo Institu-
to de Pesquisa Econômicas Aplicadas (IPEA) elabo-
rou o perfil dessas entidades, a partir de informações 
coletadas em 626 instituições localizadas em todas 
as regiões brasileiras, que acolhem cerca de 20 mil 
crianças e adolescentes. 

Entre as constatações da pesquisa, está a de 
que nesses abrigos predomina o regime de perma-

nência continuada (78,4%), o que significa que crian-
ças e adolescentes têm a instituição como seu local 
de moradia. Além disso, a maior parte dos cerca de 
20 mil crianças e adolescentes que estão nos abrigos 
tem entre 7 e 15 anos (61,3%). Permanece, em média, 
durante um período que varia de sete meses a cinco 
anos (55,2%), sendo que a parcela mais significativa 
está nos abrigos há um período que varia entre dois 
e cinco anos (32,9%), apesar da medida de abrigo ser 
prevista como excepcional e provisória.

Ao completar 18 anos, esses jovens deixam as 
instituições que os acolhem e, em geral, buscam seu 
primeiro emprego, para tentar garantir seu próprio 
sustento.

No entanto, deparam-se com uma série de difi-
culdades na realização desse intento, uma vez que os 
jovens, especialmente os menos capacitados, têm sé-
rias dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, 
conforme atestado pelo relatório intitulado “Emprego, 
Desenvolvimento Humano e Trabalho Decente”, lança-
do em 2008 por três entidades ligadas à Organização 
das Nações Unidas (ONU): Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe (CEPAL), Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Dados do relatório mostram que a participação 
dos brasileiros de 16 a 24 anos no total de ocupados 
caiu de forma significativa no período de 1992 a 2006 
e passou de 26,3% para 23,1%. 

Os jovens que deixam os abrigos compõem uma 
das parcelas mais vulneráveis dessa população e, 
por isso mesmo, necessitam do amparo de iniciativas 
públicas cujo objetivo seja o de propiciar à juventude 
condições de exercer com plenitude seus direitos fun-
damentais, dando-lhes meios de buscarem capacitação 
para se inserirem no mercado de trabalho e, assim, 
finalmente alcançarem adequada inclusão social.

Em virtude da relevância desta proposição, solicito 
apoio para sua aprovação e eventual aprimoramento.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dora Marisa Serrano.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008

Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela 
Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera 
a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; re-
voga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro 
de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004, 
11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, 
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de 23 de setembro de 2005; e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da república Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei: 

Art. 1o O Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens - Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 
de junho de 2005, passa a reger-se, a partir de 1o de 
janeiro de 2008, pelo disposto nesta Lei. 
....................................................................................
....................................................................................

Art. 17. O Projovem Trabalhador atenderá a jovens 
com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, 
em situação de desemprego e que sejam membros de 
famílias com renda mensal per capita de até 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos do regulamento.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais e de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Eu gostaria de me inscrever para, no 
momento oportuno, designado por V. Exª, falar pela 
Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, pela ordem, solicito a 
minha inscrição para uma comunicação inadiável no 
momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de comunicar ao 
Líder do PMDB nesta Casa o meu rompimento político 
com o Governador do meu Estado, André Puccinelli.

Na verdade, estou fazendo uma opção pela dig-
nidade de uma história que ajudei a escrever ao longo 
de décadas de militância política. 

Tudo começou, Sr. Presidente, na segunda meta-
de dos anos 60. Nessa ocasião, eu assinei a primeira 

filiação partidária da minha vida, no antigo MDB. Na 
época, eu tinha a clara convicção de que não subs-
crevia apenas um livro de adesão a uma agremiação 
partidária. Naquele momento, os antigos partidos po-
líticos acabavam de sucumbir por um ato de força do 
regime militar naquela ocasião instaurado. Inscrevia-
me, na verdade, numa embrionária frente que resistia à 
ditadura, que mostrava sua força e seus tentáculos. 

Ajudei a escrever outra página dessa mesma 
história quando um espasmo da ditadura tentou con-
fiscar a identidade daquele que simbolizou toda essa 
resistência democrática. Para não perder sua épica 
história, o MDB crismou a legenda acrescentando-lhe 
a letra “P”. Assim foi que esse Partido ganhou sobrevi-
da, alcunhado de PMDB, Senador Tuma.

Isso aconteceu no final dos anos 70, quando a 
elite militar já antevia o fim do regime e articulava uma 
espécie de armistício com as forças democráticas. Na 
época, o Partido fragmentou-se, dando origem a diver-
sas outras agremiações.

Entendi que deveria seguir as pegadas do Dr. 
Ulysses Guimarães e, por isso, permaneci no PMDB. 
A minha trajetória no Partido começou como simples 
militante que tinha a tarefa de ajudar a mobilizá-lo 
numa época em que isso era um verdadeiro desafio. 
Quem viveu aqueles momentos, especialmente lá no 
interior do Brasil, sabe o quanto era difícil mobilizá-lo 
e organizá-lo.

Nunca fui processado pelo regime militar, mas a 
minha militância no antigo MDB valeu-me três arbitrá-
rias e injustas prisões.

Além dos perigos da repressão, era preciso supe-
rar um grande preconceito fomentado pela verdadeira 
lavagem cerebral que a ditadura promovia no rádio e 
na televisão.

Lembro-me de um jargão que sintetizava clara-
mente toda aquela intolerância com a oposição, com 
aqueles que rejeitavam o regime: “Brasil – ame-o ou 
deixe-o!” Para os detentores do poder, amava-o quem 
se submetia, quem se resignava aos ditames do regime 
autoritário. Os que se opunham ao regime não amavam 
a Pátria e, portanto, deveriam abandoná-la.

Imaginem os senhores como essa propaganda 
repercutia na cabeça das pessoas mais simples do 
interior do Brasil – do Mato Grosso do Sul, do Mato 
Grosso, de Rondônia. 

No entanto, esse desafio que enfrentávamos no 
interior era compensado com uma forte retaguarda das 
lideranças nacionais do MDB. Quantas vezes estive en-
gajado em mobilizações para receber, em meu Estado, 
a figura épica de Ulysses Guimarães, dos Senadores 
Paulo Brossard, Marcos Freire, Mário Covas, Franco 
Montoro, o combativo Pedro Simon e tantos outros! Em 
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quantas reuniões pudemos contar com jovens Depu-
tados de então, como Odacir Klein, Adhemar Santillo, 
João Gilberto, Alceu Collares!

A verdade é que o antigo MDB unia cúpula e base 
num só projeto nacional, e seus parlamentares eram 
verdadeiros apóstolos que pregavam democracia por 
todos os cantos do País. Muitos daqueles que conheci 
quando eu era ainda muito jovem e um simples mili-
tante do Partido acabaram se tornando meus colegas 
de Congresso a partir de 1979, quando cheguei à Câ-
mara dos Deputados pela primeira vez.

Foi no início dos anos sessenta que passei a 
compor a estrutura organizacional do velho MDB de 
guerra. De lá para cá passei a exercer os mais variados 
cargos na sua direção estadual e nacional também. 
Dos diretórios do MDB ao PMDB de Mato Grosso e 
de Mato Grosso do Sul fui tesoureiro, secretário, pre-
sidente regional, presidente estadual e líder não só 
na Assembleia de Mato Grosso como mais tarde na 
Assembleia de Mato Grosso do Sul.

No Colégio Eleitoral que elegeu Tancredo Neves 
Presidente da República e implodiu o regime militar, 
eu estava lá, representando a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul por indicação do PMDB. Fui 
liderado do saudoso Deputado Freitas Nobre, já no 
final dos anos 70, e vice-líder dos então Deputados 
Luiz Henrique – hoje Governador de Santa Catarina 
– e Tarcísio Delgado.

Por indicação do inesquecível Deputado Ulys-
ses Guimarães, fui vogal na Executiva Nacional, na 
Presidência de Quércia e do hoje Senador Jarbas 
Vasconcelos.

Em 1989, o PMDB havia mergulhado na sua mais 
profunda crise na história de Mato Grosso do Sul. O 
PMDB do meu Estado se atolava na crise. Lideranças 
das mais conceituadas, como os ex-Governadores Wil-
son Martins e Ramez Tebet, os Deputados Estaduais 
Roberto Orro e André Puccinelli haviam protagoniza-
do grande debandada para se alojarem no ninho dos 
tucanos. Era a consequência daquela crise.

Dois anos depois, na condição de presidente 
recém-eleito do Diretório Estadual, priorizei a pacifica-
ção e a reconstrução do partido. Eram requisitos que 
eu entendia indispensáveis para resgatar-lhe o espaço 
perdido no meu Estado, que era efetivamente muito 
grande e muito significativo.

Com esse espírito, não apenas abri as portas a 
essas notáveis ovelhas desgarradas, como fui buscá-
las de volta para os quadros do PMDB. Na verdade, 
Srª Presidente, eles se encontravam em desconforto 
no PSDB, mas precisavam de estímulo; estímulo que 
dei para que voltassem. 

Mais do que isso: em 1992, removi difíceis obstá-
culos para conquistar a Prefeitura de Campo Grande, 
quando elegemos Prefeito da capital Juvêncio César 
da Fonseca. Era o avant-première da eleição estadual 
que viria dois anos depois. 

O resultado, Srs. Senadores, se expressou em 
1994 na eleição de Wilson Martins para o Governo do 
Estado, Ramez Tebet para o Senado e André Pucci-
nelli para Deputado Federal. Além do coroamento da 
carreira política do ex-Governador, a eleição daquele 
ano foi determinante na ascensão de Ramez ao cenário 
nacional e na trajetória de Puccinelli, que se elegera 
Deputado Federal.

Com a abertura que promovi, o PMDB reconquis-
tou seu espaço. Campo Grande também. Todavia, a 
minha condição de presidente e condutor do processo 
me produziram sequelas daquela crise partidária. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Srª 
Presidente, gostaria que V. Exª tivesse um pouquinho 
de tolerância porque o registro que hoje estou fazendo 
é muito relevante para minha carreira política.

Paguei um alto preço: a longa interrupção de mi-
nha carreira parlamentar. E isso só terminou quando 
assumi a vaga de Senador deixada pelo inesquecível 
e saudoso companheiro Ramez Tebet. Mais de três 
anos de trabalhos nesta Casa, meu direito de disputar 
a reeleição é contestado.

Dos apelos do Governador André Puccinelli para 
encontrar solução pacificadora resultou um critério, que 
à primeira vista parecia justo: a escolha do candidato 
mediante eleição prévia. O único compromisso que exigi 
do Governador, Senador Jarbas Vasconcelos, o único 
compromisso que ele apalavrou foi que a máquina pú-
blica não seria manejada para influir no resultado. Era 
também o mínimo que eu esperava, especialmente 
porque a disputa se daria entre dois companheiros de 
uma mesma agremiação.

Sucedeu exatamente o contrário. A imparcialidade 
compromissada foi substituída por um “tratoraço” des-
comunal. Um jogo tão pesado que, em menos de três 
semanas, inverteu a tendência, e me venceu. Mais do 
que violação à legítima vontade do eleitor – no caso, 
o eleitor filiado –, a interferência do Governador foi um 
desrespeito a quem nunca faltou com o partido. Até por 
gratidão a quem o recebera de volta no PMDB, depois 
de sua arrependida hospedagem no ninho dos tuca-
nos, o Governador teria que se manter com isenção, 
acima da disputa, acima da suspeita.

Digo “por gratidão” porque, se ele encontrasse a 
porta do PMDB fechada quando quis voltar, seu pro-
jeto político esbarraria em obstáculos intransponíveis. 
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Afinal, o PSDB, à época, não tinha capilaridade nem 
estrutura capazes de viabilizar a pretensão eleitoral 
dos dissidentes peemedebistas.

Por tudo isso, o Governador não poderia jogar a 
máquina contra mim. Era a mínima conduta ética que 
deveria ter com um companheiro de partido, mesmo 
que não tivesse isso sido apalavrado.

É bem verdade que, hoje, há generosas promes-
sas para me compensar na viabilização de uma disputa 
para a Câmara Federal. Por dois motivos, não posso 
aceitá-las: por entender que a oferenda é incapaz de 
pagar a dignidade e o respeito a quem acumulou 44 
anos de fidelidade partidária e pelo fato de que o man-
dato eletivo também não se destina à compensação 
de quem nele se investe, mas ao interesse público, 
que deve ficar acima de tais favores. O mandato é 
transitório, e dele o povo é o titular. Já a dignidade e 
o respeito são valores permanentes, para os quais o 
mandato chega a ser dispensável.

Numa estrofe de um samba de Wilson Batista, 
imortalizado na voz de Paulinho da Viola, é provável 
que isso fique mais claro. Diz a estrofe: “Tenho pena 
daqueles que se agacham até o chão, enganando a si 
mesmos, por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte 
desse enorme batalhão, pois sei que, além de flores, 
nada mais vai para o caixão”.

No conflito entre valores éticos que sempre orien-
taram a minha vida pública e a rendição de minha per-
sonalidade a valores historicamente rejeitados, não 
alimento dúvida alguma. Não tendo sido vassalo da 
ditadura, não há de ser agora que aceitarei a submis-
são. Mesmo que a irreverência seja um risco político 
nos dias atuais, prefiro me expor a ele a abdicar de 
minhas convicções pessoais.

Honra-me o Senador Jarbas Vasconcelos com 
seu aparte.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – Meu caro Senador Valter 
Pereira, nós fomos fundadores do antigo MDB e, pos-
teriormente, do seu sucedâneo, o PMDB, quando a 
ditadura extinguiu o bipartidarismo, e proibiu que a 
legenda tivesse o nome do movimento – obrigou que 
o partido colocasse uma letra “p” antes da sigla. Nós 
somos dessa época. Reencontrei V. Exª aqui, no Sena-
do, e, nesta legislatura, nem sempre tivemos, dentro do 
PMDB, convergências, mas sempre nos respeitamos 
muito. Fui Deputado com V. Exª, combatemos juntos a 
ditadura, a violência, a censura, a perseguições, prisões 
e torturas. V. Exª sempre deu um exemplo de coerên-
cia e de dignidade dentro do Partido. Sempre foi uma 
pessoa que pautou a conduta, primeiro, como um bom 
Deputado e, agora, como um eficiente Senador, um 
Senador que honra o seu mandato. De forma que não 

poderia, nesta tarde, deixar de dar o meu depoimento 
em relação a V. Exª, sobre a figura do homem público, 
da sua correção, da sua lealdade. Lembro-me, certa 
feita, estive no Mato Grosso, em um ato partidário, e vi 
sua força, sua mobilização em torno das causas parti-
dárias. Não posso, evidentemente, entrar no mérito do 
que aconteceu com V. Exª e o atual PMDB, mas gosta-
ria de dizer que o uso discricionário da máquina, seja 
ela em que campo for, no governo ou na oposição, e 
sobretudo dentro de uma mesma legenda, não é um 
bom exemplo, não é eficaz, não é louvável. V. Exª sabe 
das minhas divergências com a direção nacional do 
Partido; de vez em quando, identifico atitudes direcio-
nadas a mim –, o que eu quero mesmo da direção do 
Partido, e da presidência é distância, imensa distância 
entre mim, entre a minha secção regional de Pernam-
buco e a atual direção nacional do PMDB. Mas quero 
dar esse depoimento a V. Exª em atenção à sua luta 
dentro do Partido, quer na época do MDB, quer agora 
dentro do PMDB e da sua coerência. Nunca vi V. Exª 
ameaçar deixar o Partido, lutar contra o Partido, deixar 
de seguir diretrizes do Partido. V. Exª sempre foi um 
militante do MDB e depois do PMDB. De forma que 
eu quero me incorporar ao discurso de V. Exª e pres-
tar minha solidariedade a V. Exª. Dizer que me causa 
estranheza esses fatos que lhe atingiram em seu Es-
tado e dizer da minha admiração e respeito pela sua 
conduta como Parlamentar e como cidadão.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos. A fala de V. 
Exª, rica de autoridade, só serve para engrandecer 
nosso pronunciamento e, sobretudo, para fortalecer a 
posição que estamos tomando.

Confesso que, em dado momento, fiquei dividido 
entre romper esses meus laços políticos com o Gover-
nador e adotar outras medidas mais severas. E ouvi V. 
Exª, ouvi o Senador Pedro Simon, ouvi o Presidente 
da Casa, Senador José Sarney, e ouvi também o Líder 
nesta Casa. Debati também com companheiros que 
me foram leais durante a caminhada, com militantes 
antigos do PMDB. Depois de todas essas avaliações, 
fixei-me na decisão de rescindir meus compromissos 
políticos com o Governador, mas vou continuar lutan-
do, como V. Exª, como o Senador Pedro Simon, como 
muitos outros estão fazendo, para que o PMDB seja o 
grande fórum democrático que a História demonstrou, 
que a História provou que sempre foi.

Não posso fazer esse registro, Srª Presidente, 
sem agradecer a lealdade que me dedicaram valorosos 
companheiros que me premiaram com a gratidão e o 
respeito. Muitos deles estão, neste momento, ligados 
na TV Senado, premidos pela inquietação que essas 
atitudes geralmente acarretam. Nesse universo, pon-
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tificam Vereadores, Prefeitos e militantes do Partido. 
Afinal, o PMDB que construímos foi o Partido da par-
ticipação, não da submissão; foi o Partido do respeito 
às liberdades, não da censura; foi o Partido da convi-
vência fraterna, não do rancor; foi o Partido da relação 
amistosa, não da acintosa arrogância.

A meus companheiros de Bancada, do Partido, 
nesta Casa, exemplos de convivência com as diferen-
ças, só posso agradecer o prestígio à nossa atuação 
e a amizade que indistintamente sempre me distin-
guiram.

Quero dizer aqui, Srª Presidente, encerrando, 
que o PMDB é maior que certos dirigentes, e é por 
isso que continuamos nossa luta.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valter Perei-
ra, o Sr. Jefferson Praia deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, o Senador João Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Para uma 
comunicação inadiável.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. 
Senadores, é com muito pesar, mas ao mesmo tem-
po com o espírito pleno de boas lembranças por ter 
tido a oportunidade de sua convivência, que registro 
o falecimento do empresário alagoano Luiz Carlos 
Maranhão.

Nascido pernambucano, em 11 de abril de 1940, 
deixa sua esposa Ana Emília e seus filhos Renata, 
Cláudia, Adriana, Ernesto, Gerônimo e tantos netos.

Luiz Carlos, como assim era por nós nominado, 
teve sua vida dedicada a três paixões além dos fami-
liares e amigos: a atividade empresarial, o gosto pela 
literatura e um amor ardente pelo Nordeste.

Empresário compulsivo, se dedicava com garra 
inigualável e visível competência ao ativismo da cana-
de-açúcar e suas conseqüências.

Colecionador de livros, devorava-os degustando 
o prazer que o conhecimento, a arte e a informação 
lhe proporcionavam. Luiz Carlos era, sem dúvida, o 
detentor da maior biblioteca particular de Alagoas e 
quiçá do Nordeste. Era como assim nós chamávamos 
o nosso José Mindlin.

O seu amor pelo Nordeste, sua outra paixão, 
era tamanho que o fazia volátil nas suas preferências 
políticas.

Escolhia sempre como seus candidatos preferen-
ciais aqueles que apresentavam propostas de políticas 
públicas que contemplassem ações atenuantes às in-
compreensíveis desigualdades regionais que, se im-

plementadas, poderiam significar um Nordeste melhor 
e, como conseqüência, um Brasil mais justo e igual.

Decepcionava-se e desiludia-se quando compre-
endia que toda agenda política que prometia aquelas 
ações públicas eram apenas panfletos eleitoreiros.

Assim, Srª Presidente, gostaria que fosse trans-
crito para os Anais da Casa esta singela manifestação 
de pesar, e que a Mesa, em solidariedade, me acom-
panhasse nessa iniciativa que louva o meu querido 
inesquecível Luiz Carlos de Albuquerque Maranhão.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O registro de sua solicitação será feito, 
Senador João Tenório, de conformidade com o que 
determina o nosso Regimento.

Passarei a Presidência agora ao Senador Ro-
meu Tuma, pois vou fazer uma solicitação breve, pela 
ordem.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pela ordem, Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Senador Romeu Tuma.

Registro, com muita alegria, que no próximo dia 
29 de maio nós teremos em Mato Grosso um evento 
muito importante para a história da comunicação no 
meu Estado. Teremos a inauguração de mais um novo 
canal de televisão, a TV Jaciara, que é mais um empre-
endimento do Grupo Brunini de Comunicações.

Este grupo, o mais tradicional na comunicação 
em Mato Grosso, é pioneiro no setor e começou há 
80 anos sob o comando do saudoso jornalista Rober-
to Jacques Brunini, fundador da primeira emissora de 
rádio do Centro-Oeste, a Rádio A Voz do Oeste e a 
quinta emissora brasileira.

Aliás, Sr. Presidente, destaco que Mato Grosso 
sempre esteve na vanguarda do setor de comunica-
ções, tendo como o maior expoente o Marechal Ron-
don, o grande brasileiro nascido em meu Estado, na 
cidade de Mimoso, Patrono das Comunicações em 
nosso País.

Portanto, é muito justa esta homenagem por se 
tratar de um Grupo que é um verdadeiro patrimônio do 
setor de comunicação no Brasil. Parabenizo o Grupo 
Brunini de Comunicações, agora sob o comando de 
Robson Brunini, que, com competência, está interio-
rizando os seus serviços, levando em frente o grande 
sonho de seu pai.

Desejo sucesso a esta nova etapa em Jaciara. 
Parabéns, felicidades, muito sucesso à TV Jaciara. Sei 
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que é um salto grande, um salto de qualidade para o 
setor de comunicação em Mato Grosso.

A TV Jaciara vai, realmente, atender uma região 
da maior relevância no meu Estado de Mato Grosso. 
A inauguração será no dia 29.

Parabéns a você, Robson Brunini, à sua família, 
a todos aqueles que vêm contribuindo para que, real-
mente, esse meio de comunicação alcance o sucesso 
que vem fazendo no meu Estado de Mato Grosso.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Obrigada a V. Exª.
Passo a palavra ao Senador Pedro Simon, como 

inscrito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, sinto-me na obrigação de fazer 
um pronunciamento que, com todo respeito, marca os 
32 anos em que estou nesta Casa. 

É um debate que vem de longe, mas é um debate 
do qual, de certa forma, nós, Senadores, procuramos 
fugir. Vivemos um momento realmente muito importan-
te. Eu diria que demos um passo histórico no sentido 
da moralização da vida pública, com a aprovação do 
projeto Ficha Limpa, uma luta de longo tempo. Esta 
Casa mesmo já tinha aprovado há muito tempo um 
projeto de minha autoria, mais duro do que este, que 
está lá na gaveta da Câmara, mas conseguimos apro-
var. Um projeto com quatro milhões de assinaturas, as 
que apresentaram o projeto e as outras eventuais que 
vieram pela Internet, que a Câmara conseguiu votar, o 
que é muito difícil, e que o Senado votou. Não é o ideal, 
nós mudaríamos muito o projeto. Se o mudássemos, 
voltaria para a Câmara. Mas o aprovamos.

Mas essa vitória não pode fazer, Sr. Presidente, 
com que sejam esquecidos episódios recentes que 
jogaram o Senado nas primeiras páginas dos jornais 
no Brasil inteiro e nas televisões do Brasil inteiro e que 
demandaram uma profunda reflexão da nossa parte, 
para que nada daquilo que tanto denegriu e denigre o 
Senado da República continue a acontecer.

Nós, Senadores deste Senado, vimos pecando 
por muito tempo e pecamos pela falta de transparên-
cia. E não era só com o público, com a sociedade, que 
tem nesta Casa a sua representação política. Falta de 
transparência com os próprios Senadores, comigo in-
clusive, que tantos e tantos e tantos anos passei aqui, 
décadas, e que, no entanto, desconhecia muito do que 
se passava sob o manto do sigilo, dos atos secretos, 
das decisões de gaveta, das nomeações às escuras, 
dos favores injustificados, das violações normativas 
de toda ordem.

Quando tudo isso veio à tona, ante o susto de 
todos nós, os responsáveis pela superior condição 
administrativa da Casa apresentaram, como resposta, 
como satisfação à opinião pública, indignada, a neces-
sidade de uma modernização das normas que regem 
os escalões burocráticos.

Com esse expediente, procurou-se passar à opi-
nião pública a ideia de que nenhuma responsabilidade, 
ainda que por omissão, pode ser atribuída aos órgãos 
de gestão superior – em suma, à instância política.

Nunca concordamos com essa tese. Fiz até o 
mea-culpa. Não poderia passar ao largo de tantas ma-
zelas por tanto tempo sem ao menos saber que elas 
aconteciam na vizinhança do meu gabinete. Faço o 
mea-culpa e acho que os 81 Senadores têm de fazer o 
seu, nem que seja por omissão. Para dar ares de credi-
bilidade a uma versão que mais pareceu ser escapista, 
foi convocada a Fundação Getúlio Vargas para realizar 
uma análise da situação e propor alternativas. 

A mesma imprensa que colocou em público tantos 
desmandos também depositou a desconfiança de que 
tudo poderia não passar de mera cortina de fumaça 
para acobertar responsabilidades, para meramente 
dar uma satisfação ao grande público, e, por que não, 
para nós mesmos, Senadores, que também estávamos 
estupefatos com esses mesmos desmandos adminis-
trativos. Uma satisfação para nós.

A Fundação Getúlio Vargas, como qualquer em-
presa de consultoria privada contratada por direção 
superior, eximiu-se de um exame mais aprofundado 
das causas que ensejaram a implementação de um 
estado de absoluta ilegalidade nos assuntos pertinen-
tes à Casa.

Quanto ao Senado, valeu-se da notoriedade e 
prestígio da Fundação contratada para, dizendo estar 
a acolher as sugestões técnicas da Fundação Getúlio 
Vargas, apresentar proposta que por si seria capaz de 
por fim a todos os desmandos.

Foi quando a Comissão de Constituição e Justiça 
constituiu uma subcomissão para analisar o assunto 
com mais profundidade. Não pareciam verossímeis 
nem dotadas de objetividade a clareza das propos-
tas contidas num projeto de resolução apresentado 
pela Mesa.

Passou-se a averiguar, com maior profundidade, 
o que estava sendo proposto. Foram ouvidos diversos 
segmentos da Casa; buscaram-se justificativas capa-
zes de corroborar o alegado na proposição. À medi-
da que as avaliações caminhavam, tinha-se a nítida 
impressão de que havia um elo perdido em toda a 
versão apresentada. Firmava-se a convicção de que 
o texto submetido à Casa não passava de uma forma 
de convalidar o que já existe. Por mais absurdo que 
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fosse, ia aprofundar os desmandos, consolidar ainda 
mais os mesmos espaços, tão criticados pelo super-
dimensionamento e pela superposição de órgãos e 
funções nesta Casa. 

Num dado momento, foi a própria Fundação Ge-
túlio Vargas que veio a público dizer que a resolução 
em curso não era de sua responsabilidade, que ela 
não tinha nada com isso, que foram os próprios esca-
lões burocráticos que o formularam, com o manifesto 
intuito de preservar privilégios e posições. Pior ainda: 
para aumentá-los.

O resultado foi que uma administração manifes-
tadamente hipertrofiada, que inclui inúmeras super-
posições, estava prestes, na verdade, a se consolidar 
mais ainda. Pior: com a chancela dos Senadores. A 
Fundação Getúlio Vargas diz que na verdade a nova 
proposta aumenta o peso da estrutura do Senado, ao 
contrário do que se tinha propagado no início.

Alguns exemplos muito singelos, Sr. Presidente. A 
Polícia Legislativa garante a segurança do Presidente 
do Senado no Brasil e no exterior, de Senadores e ser-
vidores em qualquer localidade do território nacional e 
no estrangeiro quando determinado pelo Presidente, 
bem como realiza busca, apreensão e atividade de 
inteligência, investigação e inquérito. 

Esse é o novo texto da responsabilidade da Po-
lícia do Senado. 

Dobrou. Nem no tempo da ditadura havia algo 
parecido.

Quem vai dar as nossas carteiras, as carteiras 
dos Senadores e funcionários, não é mais o serviço 
de pessoal da Casa. É a Polícia. Nós vamos ter uma 
carteira da Polícia do Senado. Criaram o Serviço de 
Inteligência, e nisso está abrangido o que se quer e 
o que se possa imaginar. Investigações e inquéritos. 
Para isso, propõe uma estrutura de dar inveja a muitos 
Estados da Federação. Além de incluir atribuições que 
já estão sendo discutidas no próprio Supremo Tribunal, 
sobre a atividade da Polícia do Senado.

No documento que fiz, de cento e tantas pági-
nas, sobre a proposta de análise que faço do que é, 
das mudanças que acho que devem ser, e de que 
estou pedindo também a transcrição para a Casa, a 
impressão que se tem é que o Senado está prestes a 
enfrentar uma situação de beligerância! Sem limites! A 
amplitude, a especialidade das atribuições faria inveja 
aos órgãos de segurança de qualquer superpotência 
ou ditadura do mundo inteiro. Isso, na Polícia. 

O Departamento de Engenharia: quando você 
lê as atribuições que o setor dá, quando se debruça 
para o que se propõe para esse Departamento, vê-se 
que não é a necessidade de serviço que determina o 
tamanho o órgão; é o órgão em si que vai passar a 

demandar a realização de obras para justificar o seu 
gigantismo.

O capítulo do Departamento de Obras e Enge-
nharia quase que cria uma espécie da comissão que 
criou Brasília. Na expectativa de fazer tantos anexos 
quanto necessários, é uma estrutura espetacular, dei-
xando as portas abertas para o que se achar necessá-
rio. Pelo que sei, o Senado não está planejando fazer 
grandes obras! Nem uma grande obra! Nem agora, 
nem no futuro. Mas o que foi proposto é digno de uma 
empreiteira de vulto fantástico.

No outro ano, eu propus que o Congresso tives-
se uma capelinha ecumênica. Aqui tem tudo o que se 
pode imaginar numa cidade. Não há nada de bom ou 
de ruim que uma cidade tem que não tenha dentro do 
Congresso. E não tem uma capelinha ecumênica. En-
trei com o meu ofício e veio a resposta: que eu tinha 
muita razão, que eu estava absolutamente correto e 
que, no próximo anexo, um andar inteiro seria reserva-
do para a capela. Eu mandei um ofício ligeiro dizendo 
que eu retirava, eu não quero capela. Por mim não é 
necessário capela coisa nenhuma!

Mais um anexo? Por amor de Deus! (Fora do 
microfone.)

Quem vê o museu, Sr. Presidente, um capítulo do 
Regimento do Senado referente ao museu... Eu não 
sei. Eu não sei se temos assim tamanho acervo para 
as atribuições muitas que vamos receber: coletar, pes-
quisar, classificar, conservar, restaurar, guardar peças 
e documentos, divulgar o acervo, coordenar ações que 
envolvam o espaço à disposição e divulgar ações do 
museu. Como tudo na proposta, é grandioso. A estru-
tura proposta para o nosso museu é digna do Museu 
da República.

Olha, Sr. Presidente, eu estou entregando para 
a Casa e entregarei a cada um dos Senadores – aqui 
está – a análise que faço do que é, das mudanças 
profundas para a mais do que é, aquilo que eu acho 
que deveria ser menos, muito menos do que propõe 
e menos do que é.

Eu citei três exemplos. Poderia citar outros seto-
res, outros segmentos com os quais...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...dimen-
sionar ainda mais ou até com a criação de órgãos que 
poderiam ser dispensáveis.

O que é importante, Sr. Presidente, é que neces-
sitamos de uma reformulação feita com cautela, de for-
ma progressiva, capaz de ajustar a estrutura às reais 
necessidades da Casa. A cautela se impõe para evitar 
o desmantelamento do efetivo necessário. Progressi-
vidade ao processo de reformulação a fim de que as 
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decisões sejam tomadas, seletiva e setorialmente, com 
base em análises precisas das efetivas necessidades 
de serviço. É a necessidade de serviço que deve de-
terminar o tamanho da estrutura, e não criar-se uma 
estrutura para buscar o serviço a fazer. Qualquer movi-
mento no sentido de uma reformulação açodada levará 
o Senado a adotar um projeto de cunho corporativista 
e que só poderá contemplar setores regionais. 

Apresentamos o projeto – a Comissão vai de-
bater – que enfrenta as questões nucleares, centrais, 
com uma série de indagações a serem respondidas 
internamente. 

Tem que ser da competência da Comissão Dire-
tora, com a estrutura da composição da Mesa do Se-
nado, a formulação de políticas, objetivos, diretrizes e 
metas, bem como a superior supervisão e fiscalização 
dos atos administrativos no âmbito desta Casa.

Não há que ter delegação quanto a nossa respon-
sabilidade. Repito: não há que ter delegação quanto a 
nossa responsabilidade, nem para diretor geral, nem 
para grupo de diretores, nem para grupo de funcioná-
rios. É nossa, Senadores, a responsabilidade. Fomos 
nós os eleitos pela população para representá-la. 

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, nós 
é que temos a delegação popular (fora do microfone) 
para determinar as necessidades da Casa. A estrutu-
ra passa a ser uma variável dependente desta Casa 
e deste Plenário. É preciso, portanto, rever o inchaço 
de uma estrutura que dá ensejo a episódios como o 
que está voltando a ser estampado nas primeiras pá-
ginas dos jornais. No último domingo, no meio de toda 
a crise, o jornal publicou: “Senador abona assessor 
fantasma”. As coisas continuam como se nada tives-
se acontecido. As coisas continuam, e isso denigre a 
Casa, exatamente neste momento em que aprova-
mos medidas que podem mudar os rumos da política 
brasileira. Não podemos deixar essa temática cair no 
esquecimento. Ocorreu tudo aquilo, aquele debate, a 
referência ao Senado em manchetes e capas tremen-
damente negativas; contratamos a Fundação Getúlio 
Vargas, “vamos fazer, não vamos fazer”, depois se 
abafou tudo. Aí vem o Ficha Limpa, esquecem-se de 
tudo, e vamos caminhar para a frente sem olhar o que 
está acontecendo, até que venha a próxima crise. Não 
podemos deixar essa temática cair no esquecimento, 
esperando-se que, em um futuro mais ou menos pró-
ximo, os absurdos consumados sob o manto do ilegal, 
do sigilo, venham até a ser legitimados.

É um propósito que a sociedade brasileira não 
perdoará, é um propósito que denunciaremos da tri-

buna desta Casa, é um propósito que a sociedade 
não aceitará.

Reconheço o trabalho da nossa Comissão, do bra-
vo Presidente, nosso querido Senador de Pernambuco, 
Jarbas Vasconcelos, e do apaixonado e esforçadíssimo 
Relator, Senador Tasso Jereissati, e dos membros da 
Comissão. Temos tentado fazer o que podemos, o que 
achamos que podemos e tentamos fazer.

Estou aqui nesta Casa, neste momento, porque 
acho que é uma responsabilidade grande para ficar 
só no âmbito da nossa Comissão. A Casa tem que 
estar presente, tem que debater, tem que analisar e 
tem que dizer a que veio. Não é apenas a nossa Co-
missão, mas é a Casa no seu contexto. Dou nota dez 
para a nossa Comissão, embora tenha sido difícil o 
nosso trabalho.

A análise é feita, chamamos os órgãos, eles vem 
e fazem uma análise. Quem não dá nota ótima para o 
serviço de publicação, de divulgação da TV Senado, 
do Jornal do Senado?

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quem não 
dá nota ótima para os serviços mais variados que o 
Senado tem, como a Gráfica? O problema é a análise 
do que é, como deve ser e como deve ficar.

Nesses cinquenta anos, trinta dos quais eu es-
tou aqui, a verdade é uma só: a Casa nunca sentou 
para debater. Eu desafio que me digam. A Casa nunca 
sentou para debater, para discutir. Seminários foram 
feitos, foram analisados, foram criados. Nós temos aí 
uma verdadeira universidade. Há vários segmentos, 
vários setores, publicações excepcionais, que a gente 
não sabe de onde veio, por que veio.

Outro dia, peguei a lista das últimas publicações. 
Mostrei-a ao Senador Suplicy e a outros Senadores 
e lhes pedi que dissessem quem são essas pesso-
as cujas obras, cujos artigos estão publicados. Nin-
guém conhecia. Primeiro, eu pensei que fosse só eu. 
Eu pensei: eu sou uma barbaridade. Como é que eu 
não conheço nada? Mas ninguém conhecia. Era uma 
publicação do Senado Federal. Uma publicação do 
Senado Federal! Quem fez? Quem publicou? Quem 
determinou? Por que fez?

Essas coisas têm de passar pela Casa. A Casa 
tem de discutir, tem de debater, tem de participar. Isso 
é fundamental e isso a Comissão tem feito. Nota dez 
ao meu amigo Tasso Jereissati. Belo é o seu trabalho 
e belo o trabalho da Comissão. Mas o medo que nós 
temos é não chegar a lugar nenhum. Somos atrope-
lados por um tal projeto de planos e metas e cargos e 
não sei mais o quê, que, na minha opinião, não tinha 
nem que ser votado agora. Devia-se esperar a refor-
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ma para, baseado nela, fazer a aplicação caso a caso. 
Mas, praticamente, esse plano de carreira, ou sei lá o 
quê, é o que domina a Casa, é a única coisa de que 
se fala, que se respira. Eu até mexi... Então, vamos 
dar um aumento provisório de 7,7% aos funcionários, 
como o aumento dado aos aposentados.

O trabalho da Fundação Getúlio Vargas é mui-
to interessante e peço a transcrição dele nos Anais, 
junto com o meu discurso. Lá pelas tantas – reparem 
o que ela fala...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Lá pelas 
tantas, ela diz:

A pedido da direção do Senado, a Funda-
ção Getúlio Vargas, juntamente com técnicos 
da Casa, analisa as considerações e sugestões 
de mudança, apresentadas pelo Conselho de 
Administração, e emite nota técnica, sugerin-
do e justificando alterações na proposta do 
Conselho. Esta foi a última ação da Fundação 
Getúlio Vargas.

É ela que está dizendo. Diz, adiante, a Fundação 
Getúlio Vargas:

De posse do Relatório da Fundação Ge-
túlio Vargas, a direção superior do Senado o 
enviou ao Conselho de Administração, que há 
quase 15 anos não se reunia, para análise, con-
textualização e eventual revisão. O Conselho de 
Administração apresentou um projeto substitu-
tivo que desfigurava a Proposta da FGV e feria 
radicalmente a filosofia da reforma, definida a 
partir da orientação da Direção do Senado de 
reduzir a estrutura da Casa (...).

Diante da discrepância entre os projetos 
da FGV e o do Conselho de Administração, a 
Direção do Senado indicou dois representan-
tes, os servidores Dirceu Teixeira de Matos e 
Luciano de Souza Gomes, para que, juntamen-
te com técnicos da FGV, fizessem as adapta-
ções necessárias. Novo relatório final com as 
devidas mudanças foi enviado à Presidência 
do Senado, que, por sua vez, o encaminhou à 
Comissão Diretora e, consequentemente, aos 
Senadores para análises e sugestões.

Depois disso, diversas manifestações 
localizadas e pontuais foram enviadas à FGV 
pelo Gabinete da Presidência, em caráter in-
formal, propondo modificações no anteproje-
to do Regulamentação Administração. Todas 
essas manifestações, cuja maioria também 
desfigurava o projeto da FGV, mereceram exa-

me sistemático por parte da Equipe Técnica 
da Fundação.

No último dezembro, a FGV tomou conhe-
cimento de que foi encaminhado para votação 
o Projeto de Resolução nº 96, de 2009, em que 
se resgatam muitas das sugestões ou altera-
ções apresentadas anteriormente à Comissão 
Técnica Especial e ao Conselho de Adminis-
tração, por servidores, órgãos específicos e 
mesmo Senadores, mas todas já amplamente 
analisadas e rejeitadas, algumas pela Comis-
são Técnica Especial do Senado e outras pela 
Equipe da FGV, durante o processo.

Quanto ao Projeto de Resolução nº 96, de 2009, 
a Fundação Getúlio Vargas não foi convidada a co-
nhecer ou opinar sobre o seu conteúdo (em nenhum 
momento). 

A proposta que norteia o Projeto de Resolução 
nº 96, de 2009, propõe, entre outras alterações signi-
ficativas, que:

– Fosse adotada de forma integral a pro-
posta da Secretaria-Geral da Mesa;

– Fosse adotada de forma integral a pro-
posta da Chefia de Gabinete para o Gabinete 
da Presidência;

– Fosse adotada de forma integral a pro-
posta da Secretaria Especial de Comunicação 
Social.

Muitas dessas propostas vão de encontro às 
diretrizes do projeto emergencial de mudança e não 
só deixam de promovera redução da estrutura, o que 
ensejou a contratação da Fundação Getúlio Vargas, 
como a amplia. 

É importante alertar que o trabalho da Fundação 
Getúlio Vargas não focou prioritariamente os Gabi-
netes dos Senadores. Foram feitas apenas algumas 
recomendações quanto à Chefia de Gabinete e ao 
número de servidores. 

Comparando a estrutura final proposta pela Fun-
dação Getúlio Vargas com a apresentada no Projeto 
de Resolução nº 96, de 2009 [de que a Fundação 
não tomou conhecimento, não leu e não deu palpite 
e veio à votação da Casa], verifica-se que este [a Re-
solução nº 96] propõe um aumento de 254 funções 
comissionadas.

Mesmo com relação à estrutura atual, o Projeto 
representa um aumento de 68 funções comissionadas 
nos órgãos representativos apresentados no quadro 
abaixo. Ou seja, após dez meses de um trabalho que 
tinha por objetivo reduzir as funções comissionadas, 
a proposta citada propõe um aumento de 14% em seu 
número original e um acréscimo de 158% em relação 
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ao projeto da Fundação Getúlio Vargas. Isso sem consi-
derar órgãos que não foram analisados pela Fundação 
Getúlio Vargas, como o Gabinete da Presidência e dos 
demais membros da Mesa, os Gabinetes Parlamenta-
res e os Gabinetes das Lideranças.

Repare, Sr. Presidente!
São os seguintes [diz a Fundação Getúlio Var-

gas] os aumentos mais significativos apresentados 
no Projeto de Resolução nº 96, de 2009 em relação à 
Proposta da FGV: 

– Na Secretaria-Geral da Mesa, aumen-
to 115%; 

– Na Secretaria-Geral de Administração, 
aumento de 88%; 

– Na Secretaria de Comunicação Social, 
aumento de 46%.

As diferenças entre as diversas propostas e a 
situação atual são apresentadas no Quadro 3. 

Diferenças entre Propostas e Situação Atual do 
Senado Federal:

Situação Atual x Proposta FGV: A Fundação Ge-
túlio em relação à Situação Atual propõe redução de 
30% nas Funções Comissionadas. 

Situação Atual x PR nº96/2009: O Projeto de 
Resolução nº 96 em relação à Situação Atual propõe 
aumento nas Funções Comissionadas de 14%. 

Proposta FGV x PR nº 96/2009: O Projeto de 
Resolução nº 96 em relação à Proposta da Fundação 
Getúlio Vargas propõe aumento de Funções Comis-
sionadas em 59%.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª me permite, Senador Pedro Simon, um aparte no 
momento em que considerar adequado?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Desculpe-
me, mas eu estava para dar um aparte primeiramente 
ao Senador Tasso. Senador Tasso. O aparte é agora 
ou depois de Suplicy? 

Perdoe-me, mas, como Relator, ele estava me 
pedindo um aparte fazia tempo. E tenho a obrigação 
de dar a V. Exª, Senador.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Presidente, 
Senador Mão Santa, Senador Pedro Simon, é claro que, 
primeiramente, eu gostaria de falar do seu pronuncia-
mento, que é extremamente corajoso. As pessoas não 
entendem por que é tão corajoso. Talvez as pessoas 
que não façam parte deste Senado não entendam por 
que é tão corajoso. Mas só um homem que realmente 
tem na sua história e na sua vida a tranquilidade de 
quem não tem nada a temer pode fazê-lo. Senão, não 
poderia fazer aqui esse discurso. Apropriadamente, foi 
V. Exª que, se não me engano, em 20 de dezembro do 
ano passado, alertou e chamou a atenção para uma 

votação que haveria. Se não fosse o alerta de V. Exª, 
provavelmente, teríamos, aqui, depois de todo aquele 
ano de escândalos, votado mais um escândalo, sem 
que nenhum de nós tivesse consciência do que es-
távamos votando. As pessoas não acreditam nisto, 
Senador Pedro Simon, que nós estaríamos votando 
mais um escândalo sem ter consciência do que era. 
Não fosse o alerta que V. Exª deu naquele momento, 
isso teria acontecido, Senadora Fátima Cleide. Todos 
nós seríamos cúmplices inconscientes de mais um 
escândalo e seríamos obrigados a, este ano, estar 
aqui dando satisfações à imprensa, dizendo “mas eu 
não sabia”, “mas eu não sabia”, e com cara de bobo 
perante a opinião pública nacional. Aliás, ontem eu 
disse isso a V. Exª e V. Exª me respondeu: “Você não 
está com cara de bobo, você é um bobo”, porque isso 
acontece aqui todos os dias e nós não sabemos dis-
so. Em função desse alerta, como V. Exª relatou aqui, 
nós tomamos conhecimento, já neste ano, se não me 
engano em março deste ano, que de fato aquilo que 
ia ser votado ninguém conhecia, ninguém sabia, nem 
a própria Mesa conhecia. Depois, o Senador Heráclito, 
que é o Secretário Geral, também mostrou-se surpreso 
porque não sabia que se tratava de um projeto, como V. 
Exª tão bem descreveu, que não tinha nada a ver com 
o projeto da Fundação Getúlio Vargas. E através dessa 
comissão, graças a esse alerta, de março e abril para 
cá, nós ficamos tentando entender como funcionavam 
essas coisas aqui, até chegarmos ontem à noite a uma 
conclusão que eu acho que foi unânime. 

O Senador Suplicy estava presente, o Senador 
Valadares, que eu não sei se está aqui. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Aqui!

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Valadares está ali. Senador Casagrande, é o seguin-
te: que nós realmente, nós Senadores, não temos a 
menor importância nesse processo. Isto faz parte da 
cultura da Casa, que os Senadores, além de não te-
rem importância, não têm o direito a sequer satisfa-
ções sobre estrutura, mudanças salariais, plano de 
cargos e carreiras; seja o que for nessa linha, nós não 
temos sequer o direito a ter alguma satisfação sobre 
o assunto. Por isso, fiquei surpreso! Ontem, eu perce-
bi uma coisa: de repente, eu fui procurado, Senador 
Casagrande, por toda a imprensa. Quinhentos telefo-
nemas, Senador Pedro Simon, devem ter ido para V. 
Exª também, perguntando que história é esta de nós 
estarmos promovendo uma recontratação da Fundação 
Getúlio Vargas, por 250 mil reais, que nós iríamos pagar 
duas vezes a Fundação Getúlio Vargas para fazer um 
serviço que já fez. E eu não entendi. Quer dizer, para 
mim, para nós, o problema não era esse; o problema 
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era se fazer um plano de reforma estrutural que, ao 
invés de diminuir a estrutura da Casa, aumentava, ao 
invés de reduzirem as atividades, aumentavam, e que 
nós necessitávamos de entender o que estava aconte-
cendo e precisávamos de uma consultoria profissional 
para nos dar mais detalhes. 

Depois, ficamos também surpresos sabendo que, 
no meio disso, estava ocorrendo uma reforma de car-
gos e salários que era inteiramente desconhecida de 
todos nós, inclusive pela Mesa, e que tentou ser vo-
tada na quarta-feira passada sem o conhecimento de 
ninguém. Eu fiz um alerta – não sei se algum Senador 
estava presente – mas, apesar desse alerta – Sena-
dor Pedro Simon acho que nem tomou conhecimento 
disso –, eu soube agora que se tentou votar na quinta, 
quando só havia cinco Senadores presentes. Era um 
reajuste de cargos e salários que iria ser votado sem 
nenhum conhecimento, sem sequer se saber do que 
se tratava pela Mesa e pelos Senadores desta Casa. 
Quero dizer, uma coisa absolutamente incrível. Ago-
ra, a minha surpresa maior é o seu discurso, porque 
precisa muita coragem. Porque é cultura da Casa que 
essas coisas ficam afetas aos funcionários, já que os 
Senadores são passageiros e, aos funcionários, não 
todos, a um seleto grupo de funcionários que fazem 
esses acordos e tratam da questão sem dar satisfa-
ção menor a ninguém, a não ser a esse seleto grupo 
de funcionários, que continuam desafiando qualquer 
interferência do Senado, dos Senadores, da opinião 
pública, de consultorias externas, de profissionais que 
venham a, por acaso, fazer uma estrutura mais ade-
quada, profissionalizada, olhada de fora. Se V. Ex.ª me 
permite, claro que falo dos funcionários dessa pequena 
estrutura que temos entre o pessoal que faz funcionar 
este Plenário, que fazem funcionar as comissões, que 
se chama Secretaria-Geral, os consultores do Senado, 
gente da mais alta qualificação, que tem e deve ser 
remunerada da melhor maneira possível. Daí se jogar 
essa reputação de todo esse pessoal, colocá-la em 
questão, em função da necessidade de ser fazerem 
ajustes e reajustes parassecretos, sem que ninguém 
tome conhecimento, isso é um absurdo com o qual não 
podemos concordar. Senador Pedro Simon, V. Exª já 
havia feito um grande trabalho para a Comissão, in-
clusive apresentou uma proposta concreta em relação 
à reformulação. Porque aqui, Senador Casagrande, 
vamos ter aprovado o aumento da estrutura, como 
ele disse, vamos ter uma Polícia Federal, vamos ter 
uma TV Globo e vamos ter um Hospital Albert Einstein 
aqui dentro do Senado Federal. Estou evidentemen-
te fazendo uma caricatura do que está se montando 
aqui dentro. Da maneira como foi colocada a reestru-
turação salarial, que não é nossa função, é função da 

Mesa, mas havíamos recomendado que fossem feitas 
modificações, porque ela implicaria aparentemente – 
porque não tivemos todos os dados – um aumento de 
cerca de 30%. Era no mesmo dia em que votávamos 
para os aposentados os 7,7%. Como poderíamos acei-
tar um reajuste desse porte, no mesmo momento em 
que estávamos votando o reajuste dos aposentados, 
sob protestos, porque achávamos que era demais, de 
7,7%? E agora está claramente colocado aqui, Sena-
dor Pedro Simon, e V. Exª faz mais ainda esse serviço 
– agora não à Comissão, mas ao Senado – colocan-
do essa situação às claras aqui, no plenário, com a 
televisão, transmitindo para o Brasil todo o que está 
acontecendo nesta Casa. O Senado todo precisa tomar 
conhecimento, não só os Senadores como também a 
grande maioria dos funcionários, de que ela não pode 
continuar. Agora mesmo, quando eu vinha para cá, 
agora mesmo, procurou-me um jovem funcionário do 
Senado e disse-me: “Olha, estou torcendo para que 
vocês façam uma reforma profunda mesmo”. O pessoal 
jovem não quer aceitar que fique esse sistema de pri-
vilégios e troca de privilégios e favores entre alguns”. 
Saiu o Agaciel, mas ela continua “agacielizada”. Não 
podemos... Pelo menos, se não vamos conseguir mu-
dar, como V. Exª... Não sei se V. Exª chegou a dizer ou 
pensar isto: “Não adianta, não vamos conseguir mu-
dar”, mas devemos pelo menos – e V. Exª deu esse 
primeiro passo –, não podemos nos omitir. Parabéns 
pelo seu pronunciamento, Senador Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha, agra-
deço profundamente o pronunciamento de V. Exª. 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Conceda-
me um aparte também.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Faço 
questão de repetir, o trabalho do Senador Jarbas, como 
Presidente, e o trabalho de V. Exª, principalmente o 
trabalho de V. Exª como Relator é realmente fora de 
série. V. Exª vem se dedicando, Senador Tasso, com 
muito carinho, com muita profundidade e com muita 
responsabilidade, a essa missão. 

Fico feliz que V. Exª tenha interpretado o meu 
pensamento. Eu achei que nós tínhamos de dizer ao 
Plenário, para não ficar só na nossa Comissão.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nós es-
távamos, no início, angustiados, (Fora do microfone) 
não sabendo o que fazer. Então, pelo menos agora 
vamos respirar aliviados. Todo mundo está sabendo e 
todo mundo pode participar do que nós podemos fazer. 
Agradeço, do fundo do coração, o aparte de V. Exª.

Senador Eduardo Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Pedro Simon, quero cumprimentar também V. Exª 
por esse relatório que, há cerca de um mês, encami-
nhou a nós membros dessa Subcomissão de Refor-
ma Administrativa. Fomos designados pelo Senador 
Demóstenes Torres, Presidente da CCJ, de Justiça, 
e então presididos pelo Senador Jarbas Vasconcelos, 
tendo como Relator o Senador Tasso Jereissati. V. Exª, 
o Senador Antonio Carlos Valadares, Antonio Carlos 
Júnior, temos participado e a cada semana nos reunido 
e acompanhado, primeiramente, o que era a proposta 
de reforma administrativa. V. Exª fez um diagnóstico 
muito bem feito do estudo realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas e, conforme V. Exª e o Senador Tasso 
Jereissati acabam de informar a todos, fomos agora 
submetidos, ou veio a nós a informação de um plano 
de cargos e salários ou de ajuste de remuneração dos 
diversos níveis de trabalho, de funções no Senado Fe-
deral, que, de alguma forma, teria de passar por nós 
ainda, porque nós estamos vendo a reforma adminis-
trativa, mas esse ajuste veio no meio do caminho. E, 
quando fomos perguntados a respeito, verificamos que 
há diversos aspectos que precisam ser colocados na 
linha do que venhamos a considerar de bom senso. V. 
Exª, algumas vezes, como que... Também chamou-me 
a atenção quando soube que o Presidente Lula – no 
ano passado, houve toda aquela problemática com 
grande repercussão –, no jantar lá, no Palácio do Al-
vorada, perguntou a mim: “Eduardo...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
também não sabia, não sabia as coisas que estavam 
acontecendo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Es-
tando aqui desde fevereiro de 1991, eu, de fato, não 
sabia de tantas coisas que aqui ocorriam na área ad-
ministrativa. E é fato que eu dediquei muito da minha 
energia e atenção mais aos aspectos de projetos de lei 
– com V. Exª, participei de Comissões Parlamentares 
de Inquérito sobre tantos assuntos – e não fui membro 
titular da Mesa. Fui, uma vez, membro suplente, que 
não era chamado a todas as reuniões. Então, eu reco-
nheci que, de fato, não conhecia, mas, desde aquele 
momento, me senti na responsabilidade de conhecer 
melhor e, por essa razão, inclusive, o Senador Demós-
tenes Torres, quando eu me dispus a conhecer melhor, 
fui designado para essa subcomissão, onde represento 
o Partido dos Trabalhadores. E eu quero dizer a res-
peito deste plano que estamos para votar, de ajuste 
de remuneração, que, até o presente momento, eu, 
como Senador, membro da Subcomissão e um dos 81 
Senadores, não tive conhecimento ainda, não chegou 
às minhas mãos, não me deram o plano que gostariam 
que fosse votado na semana passada, que gostariam 

que fosse votado hoje. Até agora não me entregaram 
em mão o conteúdo completo. Nós não podemos... E 
aí eu gostaria que o Senador Mão Santa informasse 
se já está na mesa. Por favor, vamos providenciar a 
distribuição desse plano de ajustes para os 81 Sena-
dores para que, depois, não se diga que qualquer de 
nós não estava sabendo sobre o que vamos votar. Mais 
do que isso, é preciso que tenhamos todos o conhe-
cimento e o prazo para votar com responsabilidade o 
que estamos para votar. Se for para votar na semana 
que vem, que se distribua ainda hoje o projeto de lei 
referente a esse plano, para que possam ser feitos os 
ajustes. Mas, Senador Pedro Simon, também fomos de 
alguma maneira surpreendidos ao verificar, nos bole-
tins administrativos do Senado da semana passada e 
de ontem mesmo, que alguns ajustes já se iniciaram. 
Houve, por exemplo, a reclassificação de uma série 
de funcionários, como advogados, concursados no 
ano passado que passaram de um determinado nível, 
como de 36 para 41, sem que saibamos exatamente 
como isso aconteceu. Foram tomadas resoluções, no 
âmbito da Mesa Diretora ou da Primeira Secretaria, no 
sentido de se determinar que certas funções, certos 
servidores passariam a ter horas extras em determi-
nado número sem que tenhamos sabido exatamente 
como é que isso aconteceu, qual a justificativa, lem-
brando que, na Comissão de Constituição e Justiça, já 
foi aprovado um projeto de resolução, de minha autoria, 
com parecer de V. Exª, em que, por exemplo – e está 
para ainda ser encaminhado pela Mesa ao Plenário 
–, para certas atividades de comissões que realizam 
certos trabalhos em funções já normais para os ser-
vidores, seriam pagas outras horas extras. Portanto, 
nós consideramos – justificamos isso, e V. Exª também 
– que isso nos pareceu algo além da conta. Pois bem, 
então, é importante qualquer decisão que tomarmos 
aqui com respeito à estrutura dos nossos servidores, 
pois nossa Casa tem a responsabilidade de fiscalizar o 
Executivo e precisa dar o exemplo aqui. Quem fiscaliza 
o Executivo tem que ter a responsabilidade de ter muita 
transparência na nossa administração. Portanto, meus 
cumprimentos, Senador Pedro Simon, pela análise. V. 
Exª contribui assim para que o Senado seja colocado 
nos devidos eixos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado pela gentileza de V. Exª.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo 
um aparte ao Senador Casagrande e, depois, a V. Exª, 
Senador Arthur Virgílio, pois ele é mais rápido.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois não, 
com muito prazer.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que S. 
Exª tem um aparte mais rápido e, geralmente, V. Exª, 
brilhantemente também...

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Pode ser que eu surpreenda algum dia e demore mais 
do que o Arthur.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não en-
tendi.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Pode ser que eu surpreenda algum dia e demore mais 
do que o Dr. Arthur.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Para falar 
menos do que eu, Senador, só se não falar. (Risos.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Obrigado. Terei o objetivo de ser rápido, Senador Arthur 
Virgílio. Obrigado, Senador Pedro Simon. Faço dois re-
gistros. O primeiro diz respeito ao plano de carreira dos 
servidores do Senado. O que temos que pedir à Mesa, 
presidida agora pelo Senador Mão Santa, é que pos-
samos ter uma análise da Mesa para que conheçamos 
a repercussão desse projeto. Não sou contra a tese, 
acho que ninguém aqui é contra, mas é fundamental 
que conheçamos aquilo que estaremos votando ou que 
poderemos vir a votar. Então, a Comissão de Reforma 
Administrativa já pediu o projeto, e a Mesa Diretora tem 
que nos dar uma repercussão desse projeto, Senador 
Pedro Simon, porque é importante para votarmos. Eu 
tenho relações excelentes com os servidores, um re-
conhecimento excelente dos servidores, mas é funda-
mental que possamos conhecer o que vamos votar. O 
Senador Tasso Jereissati, na semana passada, fez um 
questionamento que impediu a votação da matéria e 
agora nos dá a oportunidade de conhecer, para que a 
gente possa votar com a consciência tranquila. Esse é 
um pedido que eu faço também à Mesa Diretora, que tem 
a função e a obrigação de fazer esse encaminhamento. 
A segunda é com relação à reforma administrativa. Eu 
já estava começando a cobrar resultado, Senador Pedro 
Simon, da reforma administrativa, porque não é possível 
que nós, depois de tanto tempo, não tenhamos ainda 
uma proposta da reforma administrativa do Senado. E 
agora estamos com essa informação de que a Funda-
ção Getúlio Vargas nem conhecer a proposta conhecia. 
É inacreditável e inaceitável. É para colocar, de novo, 
o Senado ou fazer com que o Senado permaneça na 
posição em que ele se encontrou e que vivenciou, há 
alguns meses, do debate profundo que nós fizemos 
nesta Casa. Nós, naquela época, argumentávamos 
que não sabíamos – e V. Exª, inclusive, assumiu essa 
tribuna e disse que, depois de tantos anos, não sabia; 
não podia nem argumentar, pois não sabia mesmo –, e 

agora nós não podemos argumentar mais isso. Agora, 
nós não temos mais a defesa, a prerrogativa de argu-
mentar que nós não sabíamos. Então, nós não podemos 
contemporizar. Há uma comissão que é responsável 
e que tem o dever, como está fazendo agora, de me 
informar - pois não sou da Comissão de Reforma Ad-
ministrativa - aquilo que está acontecendo, porque eu 
quero me posicionar. As pessoas cobram posição de 
nós, Senadores, com relação a esses temas internos 
da Casa. Esta Casa tem que entender que, enquanto 
não for passado a limpo, nós não temos capacidade 
de fazer um outro debate de interesse da sociedade 
brasileira. Então, nós começamos esse processo e 
temos que ir até o fim dele. Temos que ir até o fim. E 
quem tem que comandar isso é a Mesa Diretora desta 
Casa, que não pode vacilar nesse comando. E agora 
a Comissão da Reforma Administrativa tem um papel 
de, de fato, ser transparente, como está fazendo agora, 
informando tudo a este Plenário do Senado. Obrigado, 
Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço muito a manifestação importante de V. Exª, Sena-
dor Casagrande, realmente significativa. Eu acho que 
esse foi o sentido. Não vamos ficar naquela de que a 
gente não sabia.

Houve um momento, Senador Arthur... V. Exª quer 
o aparte? (Pausa.) Darei em seguida.

Houve um momento em que o Senador Suplicy 
chegou e levantou uma questão de ordem aqui. Aí ele 
leu para nós. Leu a ata, que dizia que nós decidimos 
que não era necessário ler a ata. Então, não se leu a 
ata. Aí fomos ver a ata. O que dizia a ata? A ata dizia 
que a Mesa Diretora tinha aprovado o aumento dos 
funcionários de tanto para tanto, tinha tomado uma 
série de decisões... A Mesa tomou. A ata do Senado, 
que não foi lida, dizia o seguinte: “aprovar as decisões 
da Mesa da reunião tal, do dia tal”. Repare V. Exª que 
a Mesa tomou uma decisão: aumento de funcionários, 
etc. e tal. A Mesa tomou uma decisão. Essa decisão 
veio para o Plenário. Ao Plenário não se veio dizer: 
“Agora, vamos aprovar as decisões que a Mesa to-
mou: um, aumento para funcionário; dois, criar novos 
cargos; três...” Não. “Aprovar as decisões da reunião 
da Mesa número tal.” E nós votamos sem saber nada. 
Não foi isso, Senador Suplicy? Senador Suplicy, não 
foi isso? E nós votamos sem saber nada.

Pois não.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – A impres-

são que me salta aos olhos é que a Casa não pode 
tergiversar e se arriscar a embarcar em outra crise 
parecida com aquela tão dolorosa de que, do ponto 
histórico, eu nem me queixo, porque a crise tem, no 
seu sentido grego, também o outro lado: o lado da 
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oportunidade. Significa a situação limite que é supe-
rada e a oportunidade que se abre para corrigir o que 
estava errado ou o que estava defasado. Há a Mesa, 
a comissão escolhida pela Mesa, que tem como Re-
lator o Senador Tasso Jereissati – V. Exª integra, junto 
com outras figuras ilustres da Casa, essa comissão 
tão respeitável –, e, obviamente, há a hierarquia da 
Casa. A minha ideia é que nós não poderemos jamais 
colocar em votação uma matéria antes de ter absoluta 
segurança de que as partes estão de acordo entre si. 
Não pode haver surpresas. As partes têm que estar 
de acordo entre si: a Direção-Geral da Casa, a comis-
são, a Mesa. A minha recomendação é, sem sombra 
de dúvida, a prudência e o diálogo. Que o diálogo se 
faça e que se chegue à solução que seja aquela que, 
transparentemente exposta à Nação, seja aceita pela 
Nação. Não vejo outra possibilidade de trabalhar essa 
matéria. Portanto, mãos à obra para todos nós, ou por 
todos nós, ou todos nós. E que a comissão seja capaz 
– e ela será – de apresentar a sua definição, propondo 
mudanças efetivas. Eu sei que elas precisam vir e sei 
que virão, mudanças efetivas. Nós não podemos ter 
tido todo aquele desgaste para a Casa; ele não terá 
valido a pena se não vierem mudanças substantivas 
que assegurem a retomada da credibilidade do Sena-
do perante o País. Essas mudanças só terão sentido, 
o que houve só terá sentido, só terá valido a pena se 
nós tivermos a certeza de que o Senado viverá um 
outro momento daqui em diante. Eu entendo, então, 
que terá sido bendita a crise, porque a crise foi o acú-
mulo de muitos erros, de poder demasiado nas mãos 
de poucos durante tantos anos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Coisa 
de 40 anos!

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Quarenta 
anos, enfim, e vai acumulando. O hábito do cachimbo 
faz certas bocas, ou quase todas, ficarem tortas. Se 
nós aprendermos a lição com aquela crise, nós vamos 
evitar novas; evitando novas, estaremos apresentando, 
então, um projeto de reestruturação da Casa que en-
volva todos os direitos e prerrogativas dos servidores 
que sejam cabíveis, a partir deste consenso: Mesa, 
comissão, funcionários da Casa, Plenário – que sem-
pre terá a última palavra. Mas entendo, então... O que 
eu percebo na preocupação do Senador Jereissati é 
que, outro dia, de repente, tinha-se votado algo que 
não estava no programa se votar. Não dá para haver 
surpresas. A matéria tem que chegar com tranquili-
dade, tem que ser debatida, tem que ser discutida, 
tem que chegar amadurecida, até para que ela passe 
legitimamente. Não podemos nos arriscar àquilo que 
aconteceu outro dia com alguém de uma agência regu-
ladora, um golpe de esperteza.Nós temos que banir a 

esperteza dos costumes desta Casa. A esperteza não 
é boa conselheira. O bom conselheiro é o consenso. 
E só se busca o consenso, só se o atinge pela lógica. 
E a lógica que deve orientar o Senado é a lógica da 
moralidade, é a lógica da sobriedade, é a lógica dos 
costumes morigerados em relação a gastos, em rela-
ção aos recursos que da União vêm para cá. Portanto, 
quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e dizer 
que o Plenário começa a ficar atento a tudo isso. En-
tendo que temos um corpo de funcionários absoluta-
mente capaz, dedicado e que precisa, ele próprio, estar 
adequado a essas novas regras. Não vejo que essas 
contradições durem. A ideia que temos – e esta é a 
determinação do PSDB – é a de prestigiar a comissão 
integrada por V. Exª, relatada pelo Senador Tasso e, 
se não me engano, presidida pelo Senador Jarbas; é 
a de prestigiar a comissão do início ao fim, seguros de 
que ela fará um trabalho, um serviço ao País, ouvin-
do todos e oferecendo uma proposta de decisão que 
seja boa para a Mesa, aceita pelo Plenário e, sobre-
tudo, boa para a Nação, porque transparente. Creio 
que esse é o caminho, Senador Simon. Agradeço a V. 
Exª pelo pronunciamento que, como sempre, nos traz 
muita luz. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço muito a posição do Líder Arthur Virgílio e acho que 
S. Exª tem toda a razão. Precisamos sentar à mesa e 
buscar a fórmula do entendimento. É claro que não é o 
entendimento de encontrar uma fórmula para que todos 
saiam ganhando. É o entendimento de encontrar uma 
fórmula para que a Nação saia ganhando, porque bus-
camos o que é melhor para a sociedade brasileira.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –Pois não, 
Senador.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Pe-
dro Simon, não tive a oportunidade de ouvir seu pronun-
ciamento por completo, mas ouvi alguns pontos e vejo 
que V. Exª realmente traz um assunto importante e a 
que todos deveremos estar sempre atentos. O senhor, 
com sua experiência sabe exatamente da importância 
que este assunto tem para a Casa.

(Interrupção do som.)

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – PA) – Mas vejo que 
deveríamos começar a debater este assunto antes 
de o relatório ser apresentado para todos nós, e até 
fazê-lo de forma bem concreta. Qual seria essa forma 
concreta? Debater entre nós, tecnicamente, porque o 
debate em plenário fica muito difícil, não deixa todos 
participarem de maneira efetiva e tirando conclusões. 
Ele fica mais para ser observado pelas pessoas e para 
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formar opinião. E, muitas dessas vezes, as pessoas 
ficam com uma opinião formada de maneira equivoca-
da. Estamos tratando de um Poder da República, que 
é o Poder Legislativo. Nós, Senadores, estamos de 
passagem por esta Casa. Então, em todo e qualquer 
processo que venha atingir os servidores da Casa, 
que são aqueles que mantêm a memória e desenvol-
vem os trabalhos técnicos, temos de ter o máximo de 
cuidado para tentar pensar mais exatamente no lado 
administrativo do que nos preocuparmos com nossas 
figuras de Senadores, pessoas de mandato, que po-
dem continuar aqui ou não. Vejo que é um trabalho 
extremamente técnico e que precisa de extrema ob-
servação. Por exemplo, antigamente, os grandes vilões 
das críticas eram os bancos, os banqueiros, eram os 
ricos, eram os latifundiários; hoje, queiram ou não 
queiram, somos nós. Nós fomos eleitos o alvo de to-
das as críticas. Por tudo o que não presta no País são 
os políticos os responsáveis. E não adianta que não 
se salva ninguém na opinião popular alimentada por 
opiniões superiores. Por exemplo, ontem foi aprovado 
na Câmara um projeto de reestruturação de pessoal 
do Executivo que aumenta o salário de 32 mil servido-
res. Eu não vi uma notícia! Publicamente, não vi uma 
notícia; eu sei porque ocorreu aqui na Casa vizinha. 
Então, excelência, há essa preocupação de discutirmos 
exaustivamente essa questão; de dizer que, quando 
o relatório vier para cá, nós todos já deveríamos ter 
obrigação de conhecer profundamente essa reforma 
para que possamos discutir e votar, porque ninguém é 
obrigado a votar qualquer relatório de qualquer colega 
aqui. Então isso é uma questão. Agora, por outro lado, 
vejo também que, na questão da reforma administra-
tiva, nós temos que distinguir o que é reajuste salarial 
e o que é reforma administrativa. O reajuste salarial 
depende de muitas circunstâncias, e o percentual a ser 
dado não cabe dentro de uma reforma administrativa. 
Ali cabem os cargos e salários bases, e não reajuste 
salarial, por exemplo. Eu tive conhecimento de que 
estaria embutido na reforma já um reajuste salarial 
de não sei quantos por cento. Então, se nós tivermos 
de fazer reajuste salarial, vamos fazer justamente. Se 
olharmos o Executivo e o Judiciário, veremos que es-
tão anos-luz na frente do Legislativo, então, podere-
mos dar o reajuste que eles, funcionários, merecerem. 
Se merecerem 10%, 15%, 20%, 30%, se dará, mas 
não tem nada a ver com reforma administrativa, com 
plano de reforma administrativa. Então, excelência, só 
para encerrar, nós não podemos aqui neste plenário 
realimentar o foco para cima de nós, como aconteceu 
vez passada. E hoje até, num momento de grande 
ansiedade, já sentindo isso, fui grosseiro com um jor-
nalista que não merecia uma grosseria, sem agressão 

a ele, mas minha resposta foi taxativa, no sentido de 
mostrar que eu sou um cidadão institucionalista. Está 
acabando o meu mandato, se vou voltar ou não, só o 
povo sabe, mas, até o último dia em que eu ficar aqui 
dentro, eu vou defender a instituição, mas não vou dei-
xar que haja qualquer desvio de conduta aqui dentro. 
Obrigado a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, Senador Papaléo.

Senador Garibaldi, pois não.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-

nador Pedro Simon, confesso que não estou numa si-
tuação muito confortável, porque, em virtude de estar 
presidindo na CAE uma audiência pública, eu não pude 
ouvir o discurso de V. Exª na sua íntegra, mas acredi-
to que, pela conclusão, pelo que ouvi rapidamente, V. 
Exª está debatendo o problema do plano de cargos e 
salários do Senado. Não é verdade?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mais do que 
isso, o plano da reforma administrativa do Senado.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Uma 
reforma mais ampla, aquela em que já há uma propos-
ta da Fundação Getúlio Vargas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É aí que 
estou mostrando que não há essa Fundação. A pro-
posta que está aí não é da Fundação.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Não 
é da Fundação?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não. V. 
Exª também pensava que era, não é?

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – É, 
eu também. Até a palavra de V. Exª agora, eu estava 
certo de que havia. Mas não havendo, há da parte dos 
servidores um memorial – eles me entregaram, não sei 
se entregaram a V. Exª –, dizendo o seguinte:

1) A defasagem salarial tem provocado 
evasão dos servidores para outras carreiras 
dos demais Poderes. Concursados recentes 
não têm assumido seus cargos [porque justa-
mente os salários não correspondem a suas 
expectativas. Há, aí, um problema sério];

2) O plano aproxima as carreiras típicas 
de Estado do Senado Federal aos níveis retri-
butivos já amplamente praticados no serviço 
público federal, especialmente no Executivo e 
no Judiciário, guardando também referência ao 
já aprovado para a Câmara dos Deputados e 
para o Tribunal de Contas da União;

3) A atual estrutura remuneratória que-
bra a noção mínima de hierarquia entre as 
funções comissionadas e destas em relação 
aos cargos efetivos;
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4) Há um excessivo número de funções 
comissionadas não vinculadas à estrutura or-
ganizacional. O Plano extingue – [agora não 
sei, porque V. Exª está dizendo que...] –, de 
imediato, 1.511 funções atreladas aos cargos 
e hoje ocupadas;

5) O impacto orçamentário, para o ano 
de 2010, é de 9,8% na folha de pessoal. A pre-
visão orçamentária aprovada em 2009 para a 
implementação do Plano – [aí eu não sei se é 
o plano da Fundação, ou é o plano de carreira, 
acredito que seja o plano de carreira] – foi de 
R$300 milhões e serão efetivamente gastos 
R$218 milhões, o que representa uma eco-
nomia de recursos de R$82 milhões;

6) A previsão do impacto orçamentário 
para o ano de 2011 será de 22%, não cumu-
lativo ao acréscimo de 9,8% e toma como 
referência o orçamento de 2010 sem a imple-
mentação do Plano;

7) Com a reforma administrativa – [e lá 
vem a reforma administrativa] – a ser aprovada 
pela Casa, mais de 1500 funções remanes-
centes serão extintas, implicando substancial 
economia de recursos [...].

É um documento do Sindilegis. Não sei se já che-
gou às mãos de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Senador 
Tasso, chegou às mãos de V. Exª? Porque eu não re-
cebi esse documento.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Não, esse 
documento, na verdade, não chegou à mão de ninguém. 
Esse documento foi ...

O Sr. Garibaldi Alves (PMDB – RN) – Chegou 
a mim, agora.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Quan-
do?

O Sr. Garibaldi Alves (PMDB – RN) – Agora.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Agora?
O Sr. Garibaldi Alves (PMDB – RN) – Há pou-

co tempo.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Infelizmen-

te... Senador Pedro Simon, mais uma vez quero parabe-
nizá-lo por ter trazido essa questão à tona, porque fica 
essa desinformação. O Senador bem informado, bem 
intencionado quanto o Senador, que traz reivindicações 
legítimas dos funcionários, não sabe exatamente o que 
está acontecendo, e acaba havendo esse desencontro 
de informações entre todos nós. O Senador Pedro Simon 
fez muito bem. Agora a coisa veio à tona, nós vamos 
colocar toda a sequência de acontecimentos, e vai ficar 
tudo muito às claras, se Deus quiser.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –Senador 
Garibaldi, esse documento nem eu, nem o Senador 
tomamos conhecimento ainda.

O Sr. Garibaldi Alves (PMDB – RN) – Eu vou 
passar às mãos de V. Exª, porque estou vendo que V. 
Exª está preocupado em analisar a situação. E eu fi-
quei certo de que ele já estava circulando pelas mãos 
de vários parlamentares aqui. Não sabia que caberia 
só a mim a leitura dele agora. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está 
certo. 

Sr. Presidente, peço à Mesa licença para publicar 
esse trabalho, porque acho, com toda a sinceridade, que 
é importante que o Congresso tome conhecimento. 

São cento e tantas páginas, nas quais é feita aná-
lise profunda da estrutura da Casa e das modificações 
que nós achamos que devem ser feitas. E há inclusive o 
projeto de lei, de como eu acho que deve ser feita a re-
forma administrativa. É claro que eu acho que ela deve 
ser feita duramente, adaptando caso por caso, seção por 
seção, mas acho que ela deve ser feita. Se V. Exª auto-
rizar a Mesa, eu faço questão de fazer essa publicação.

Eu quero dizer que tenho o maior carinho, o maior 
respeito pelo funcionalismo da Casa. Estou aqui no 
meu quarto mandato, vou completar 32 anos, e não 
tive nenhum incidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Senador Pedro Simon, o que V. Exª quer que seja 
publicado V. Exª será atendido de acordo com o Re-
gimento. 

Isso é da Fundação Getúlio Vargas ou é a conclusão 
da Subcomissão, cujo relator é o Tasso Jereissati?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Isso é 
a conclusão que o Senador Pedro Simon entregou à 
Comissão. Em cima disso é que a Comissão vai fazer 
o relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse trabalho é de V. Exª?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É meu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Então, V. Exª vai ser atendido, e tem os méritos...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não 

tive, nesses 32 anos, nenhum incidente nesta Casa, 
Sr. Presidente. Tenho a maior amizade, o maior carinho 
com os funcionários desta Casa.

Tenho recebido... É verdade que a Taquigrafia, às 
vezes, quando eu falo, olha para mim assim porque eu 
falo demais, e concordo que ela tem razão, mas mesmo 
a Taquigrafia me trata com o maior carinho, com o maior 
respeito. Sempre, sempre identifico no Senado grandes 
nomes, grande capacidade e grande competência; a 
sua assessoria, o meu gabinete, a divulgação.
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Acho que disse bem o Senador Tasso Jereissati 
quando fez questão de salientar a importância dos fun-
cionários desta Casa. É uma elite de grande capacidade, 
de grande competência, de grande responsabilidade. 
Então, não é nada pessoal, não é nada no sentido de 
que é aqui ou acolá. Eu sou muito sincero quando digo: 
no clímax da responsabilidade estamos nós, Senadores, 
ainda que seja pela nossa omissão. As coisas foram 
acontecendo, foram acontecendo. O Presidente deixou 
para a Mesa, a Mesa deixou para o Diretor-Geral, o Di-
retor-Geral deixou para não sei o quê, e as coisas foram 
acontecendo, e foram se repetindo, e estamos com esse 
quadro que está aí, que não pode continuar.

Para terminar, nós temos que ter a capacidade 
e a responsabilidade de fazer alguma coisa. Eu estou 
aqui há 32 anos – vou completar agora. É a primeira 
vez que o Senado faz uma comissão para debater essa 
matéria. É a primeira vez que se debate essa matéria, 
porque o resto era feito sem ninguém tomar conheci-
mento. Por isso que, desta vez...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...nós 
estamos, realmente, debatendo essa matéria, e que 
cheguemos a uma solução. É claro que nós sabemos 
que tem muitos problemas nossos, dos Senadores, do 
funcionamento da Casa. Eu não aceito a Casa funcio-
nando terça-feira de tarde, quarta-feira o dia inteiro e 
quinta-feira de manhã. Tem que se escolher uma fór-
mula para fazer isso. Tem muita coisa que deve ser feita 
e que pode ser feita, e nós vamos fazer.

Mas temos que começar. E acho que, pela pri-
meira vez, estamos começando. 

Agradeço os apartes, agradeço a tolerância de V. 
Exª e agradeço a gentileza de V. Exª e do Senador Tuma 
de permitirem que eu usasse esse tempo neste pronun-
ciamento, que me parece importante e necessário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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SÍNTESE DA PROPOSTA ENCAMINHADA PELO 
SENADOR PEDRO SIMON

O Senador Pedro Simon encaminhou à Subco-
missão documento intitulado “Análise do texto propos-
to (PRS Nº 96) e justificação da necessidade de sua 
completa reformulação, bem como do prévio envio de 
dados esclarecendo a situação existente”.

Em suas considerações inicias, o Senador aborda 
as razões que levaram a Alta Administração da Casa 
a propor a alteração do Regulamento Administrativo. 
Conclui que a iniciativa deveu-se única e exclusivamente 
à necessidade de dar uma resposta à sociedade em 
virtude da crise que se abateu sobre o Senado nos 
últimos anos. Ao contratar uma consultoria externa de 
respeitabilidade indiscutível, o objetivo era o de desviar 
o foco da série de escândalos que se sucediam.

Carecendo de fundamentos desde o seu início, o 
estudo técnico da Fundação Getúlio Vargas, descrito 
pelos seus representantes como “uma primeira abor-
dagem emergencial” sofreu uma série de alterações 
até chegar à versão apresentada no PRS 96, sobre o 
qual a FGV informa não assumir qualquer tipo de res-
ponsabilidade, por não haver participado da elaboração 
do texto final. O Autor sintetiza a elaboração do PRS 

com a seguinte frase: “Em suma, ao que tudo indica, 
estamos a analisar um texto do Conselho de Adminis-
tração, apenas formalmente adotado pela Comissão 
Diretora.” ... “Excluída a responsabilidade da FGV por 
tamanhas impropriedades, só nos resta atribuí-las ao 
próprio Conselho de Administração, que parece ter 
conduzido o processo decisório. Se disto teve conhe-
cimento a Mesa ou a Comissão Diretora é algo que tão 
somente pode ser revelado por seus membros.”

Esclarecida, do ponto de vista do autor, a origem 
da proposta, Sua Excelência alerta para a responsa-
bilidade imposta à Subcomissão: “Se a Administra-
ção do Senado passar a ser um modelo de eficiên-
cia e moralidade, dir-se-á havermos feito nada mais 
do que cumprir com o nosso dever; se, ao contrário, 
depararmo-nos com novos fatos escandalosos, dir-
se-á termos participado de uma farsa para ludibriar a 
opinião pública.”

Em seguida o Senador Simon analisa a questão 
da terceirização das atividades do Senado, que possui 
37 empresas locadoras de mão de obra, cujos contratos 
tiveram um acréscimo de 30% em seu valor, entre os 
anos de 2006 e 2009. Questiona o fato de não haver sido 
considerado na proposta a diferenciação que deve haver 
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dos serviços diretamente vinculados à atividade-fim, 
daqueles, claramente, vinculados às atividades-meio. 
Anota também, aspectos relacionados a sobreposição 
de atividades e o superdimensionamento de algumas 
diretorias do Senado Federal, dando destaque a ques-
tão da Polícia Legislativa, acerca da qual discorre, com 
muita propriedade, sobre a judicialização pretendida 
e quanto aos aspectos relacionados a jurisdição. São 
elencadas decisões dos Tribunais Superiores que vão 
de encontro ao status pretendido, que por sua vez, 
justificaria a estrutura proposta no PRS.

Segundo o autor “a natureza megalômana da 
Proposta se evidencia por todos os lados. Ao invés de 
modernizarmos concentrando, pelo menos num primei-
ro momento, nas atividades-fim, cuida-se de perpetua-
ção de um Programa denominado “Interlegis” a quem 
compete: fomentar, assistir e apoiar, com o necessário 
suporte técnico, o processo de Modernização do Poder 
Legislativo Brasileiro, integrando-o em suas instâncias 
federal, estadual e municipal...” Com propriedade o 
Senador Pedro Simon afirma: “No momento em que o 
Senado passa por uma crise de grandes proporções 
devido ao descalabro administrativo implantado, pare-
ce ser, no mínimo contraditório que ele pretenda ser 
o centro propulsor da modernização dos legislativos.” 
Relaciona os dispêndios orçamentários utilizados para 
manutenção da megaestrutura do Interlegis e de sua 
sobreposição de atribuições junto ao Instituto Legis-
lativo Brasileiro e a Unilegis.

Discorre ainda sobre o custo de manutenção dos 
Fóruns, Grupos e Comissões internacionais das quais 
o Senado participa, questionando da validade institu-
cional de integrar estes colegiados.

Conclui a análise com as seguintes observa-
ções:

“Por todos os motivos elencados ao longo des-
ta exposição entendo ser a Proposição inadequada, 
imprópria e impertinente às reais e prementes neces-
sidades do momento. Entendo, por igual, que, no mo-
mento, não dispomos dos elementos indispensáveis 
a formulação segura de um substitutivo abrangente. 
(...) O Projeto precisa ser completamente reescrito a 
fim de que se possa, efetivamente, empreender uma 
reforma administrativa compatível com o que a opinião 
pública espera de nós. (...) A ideia de contratar con-
sultoria externa para auxiliar nas tarefas de análise e 
formulação de proposta revelou-se de escasso provei-
to. Quer por que desconhecem as peculiaridades da 
Casa, quer por que não chegam a ter pleno acesso 
aos dados necessários, esta via acaba por resultar em 
mais despesas desnecessárias.”

“Para este fim propomos que o Plenário desta 
Subcomissão delibere determinar o cumprimento, no 
prazo de 30 (trinta) dias, das seguintes medidas:

1 – Ao Diretor-Geral:

a) que requisite dos atuais Diretores e titu-
lares de cargos equiparados a relação completa 
da estrutura administrativa a eles subordinada, 
com explicitação dos cargos e/ou funções co-
missionadas, atribuições e responsabilidades 
de cada qual, número de servidores lotados 
e disponibilizados e mão de obra terceirizada 
disponível, com discriminação das atividades 
desempenhadas e quantitativo alocado;

b) que providencie o encaminhamento, 
por parte dos Diretores e titulares cargos equi-
parados, de avaliação, amplamente justificada, 
quanto às necessidades dos serviços a eles 
afetos, com explicitação da estrutura, número 
de servidores, funções gratificadas ou comis-
sionadas e terceirizações;

c) que, com relação a eventuais órgãos 
autônomos ou não subordinados à sua estrutura 
hierárquica, sejam adotadas as mesmas provi-
dências enunciadas nas alíneas anteriores;

d) as requisições e comunicações serão 
acompanhadas da advertência de presunção 
de necessidade de tudo o que não for expli-
cado e justificado;

e) estudo quanto à lotação ideal de servi-
dores, por diretoria e setores hierarquicamente 
subordinados, conforme reiteradamente reco-
mendado pelo Tribunal de Contas da união, bem 
como das necessidades e/ou conveniências de 
terceirização nas mesmas diretorias e setores;

f) enumeração e explicitação das alte-
rações havidas na estrutura administrativa da 
Casa nos últimos 15 (quinze) anos, inclusive no 
tocante a órgãos, cargos e funções, por dispo-
sição outra que não sejam Resoluções, ainda 
que tais alterações tenham sido posteriormente 
ratificadas ou convalidadas pelo Plenário;

g) elaboração de relação dos atos nor-
mativos vigentes autorizando o pagamento de 
quaisquer benefícios pecuniários aos servido-
res além da contraprestação correspondente 
ao cargo;

h) informar: a) o número de servidores 
efetivos investidos em cargos ou funções de 
confiança; b) o número de servidores em víncu-
lo efetivo ocupando cargos ou funções comis-
sionadas; e c) o número e categoria funcional 
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dos servidores aos quais se atribui gratifica-
ções pelo simples exercício do cargo.

2 – À Secretaria de Controle Interno:

a) enumeração das recomendações do 
Tribunal de Contas da União não implemen-
tadas pela Administração;

b) identificação das causas, normativas 
ou administrativas, que impedem a atuação 
preventiva dos sistemas de controle e fiscali-
zação de sorte a evitar a prática ou reiteração 
de atos irregulares:

c) formulação de proposta para imple-
mentação de um eficiente sistema de fiscaliza-
ção preventiva das atividades administrativas, 
com ênfase nas ações preventivas;

d) esclarecer se os Relatórios de Gestão 
elaborados contemplam todos os gastos com 
pessoal, incluídos terceirizações e assistên-
cia à saúde;

e) identificação do número de emprega-
dos terceirizados e avaliação dos motivos que 
levaram à substancial redução dos dispêndios 
a partir do exercício de 2009, bem como das 
razões que levaram ao sistemático aumento 
nos exercícios anteriores;

f) avaliação dos motivos e fundamentos 
que ensejaram aumentos, superiores a 25% 
(vinte e cinco por cento), nos pagamentos efe-
tuados a empresas de terceirização de mão de 
obra em diversos sub-elementos de despesas 
nos exercícios de 2006, 2007 e 2008;

g) avaliação do desempenho do Instituto 
Legislativo Brasileiro quanto as suas ativida-
des-fim, desde a sua criação, assim como da 
Universidade do Legislativo;

h) identificação do setor responsável pela 
apresentação dos resultados alcançados pelos 
órgãos beneficiários de recursos a título de par-
ticipação em organizações internacionais.

De posse destes elementos informativos estare-
mos aptos a formular uma proposta de reestruturação 
administrativa capaz de atender as reais necessidades 
da Casa e com observância dos princípios constitu-
cionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.”

Roteiro

– O Senado Federal acaba de dar um passo signifi-
cativo no sentido da moralização da vida políti-
ca do país, com a aprovação do projeto “Ficha 
Limpa”;

– Mas isto não deve fazer com que sejam esquecidos 
episódios recentes que nos jogaram às primei-
ras páginas dos jornais, e que demandaram uma 
profunda reflexão da nossa parte, para que nada 
daquilo que tanto denegriu o nome do Senado 
continue a acontecer.

– O Senado, por muito tempo, pecou pela falta de 
transparência. E não era só com o público, com 
a sociedade que tem nesta Casa a sua represen-
tação política, era com os próprios Senadores.

Comigo, inclusive que, tantos anos passados aqui, 
desconhecia muito do que se passava sob o manto do 
sigilo dos atos secretos e das decisões de gaveta. No-
meações às escuras; favores injustificados; violações 
normativas de toda ordem.

– E, quando tudo veio à tona, ante o susto de todos 
nós, os responsáveis pela superior condução 
administrativa da Casa apresentaram como res-
posta e satisfação à opinião pública indignada a 
necessidade de uma modernização das normas 
que regem os escalões burocráticos;

– Com este expediente, procurou-se passar à opinião 
pública a idéia de que nenhuma responsabilida-
de, ainda que por omissão, pode ser atribuída 
aos órgãos de gestão superior, em suma à ins-
tância política;

– Eu nunca concordei com essa tese, e até mesmo fiz 
o meu “mea-culpa”, porque não poderia passar 
ao largo de tamanhas mazelas, por tanto tempo, 
sem ao mesmo saber que elas aconteciam na 
vizinhança do meu gabinete.

– Para dar ares de credibilidade a uma versão que 
mais pareceu ser escapista, foi convocada a Fun-
dação Getúlio Vargas para realizar uma análise 
da situação e propor alternativas;

– A mesma imprensa que colocou em público tantos 
desmandos, também ela depositou a desconfian-
ça de tudo poderia não passar de mera cortina de 
fumaça para acobertar responsabilidadde. Para, 
meramente, dar uma satisfação ao grande públi-
co. E, por que não, para nós mesmos, senadores 
que também estávamos estupefatos com esses 
mesmos desmandos administrativos;

– A FGV, como qualquer empresa de consultoria pri-
vada contratada por direção superior, eximiu-se 
de um exame mais aprofundado das causas 
que ensejaram a implementação de um estado 
de absoluta ilegalidade nos assuntos pertinen-
tes à casa; 

– O Senado valeu-se da notoriedade e prestígio da 
contratada para, dizendo estar a acolher as su-
gestões técnicas da FGV, apresentar proposta 
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que, por  si, seria capaz de por fim a todos os 
desmandos;

– Em boa hora resolveu a CCJ

 Constituir subcomissão para analisar o assunto 
com  maior profundidade. Não pareciam verossímeis 
nem dotadas de  objetividade e clareza as propostas 
contidas no Projeto de Resolução apresentado pela 
Mesa;

– Passou-se a averiguar com maior profundidade o 
que estava sendo proposto; foram ouvidos di-
versos segmentos da Casa; buscaram-se jus-
tificativas capazes de corroborar o alegado na 
proposição;

– à medida que as avaliações caminhavam-se, tinha-
se a nítida impressão que havia um elo perdi-
do em toda a versão apresentada. Firmava-se 
a convicção de que o texto submetido à Casa, 
não passava de uma forma de convalidar o que 
já existe, por mais absurdo que fosse, e apro-
fundar os desmandos. Consolidar ainda mais 
os mesmos espaços tão criticados pelo superdi-
mensionamento e pela superposição de órgãos 
e funções.

– Num dado momento, foi a própria FGV que veio a 
público dizer que o texto final da Resolução em 
curso não era da sua responsabilidade. Que 
ela não tinha nada com isso. Foram os próprios 
escalões burocráticos que o formularam com o 
manifesto intuito de preservar privilégios e posi-
ções. Pior: para aumentá-los;

– O resultado foi que uma administração manifesta-
mente hipertrofiada e com inúmeras superposi-
ções estava prestes, na verdade, a se consoli-
dar mais ainda. Pior: agora com a chancela dos 
Senadores;

– A FGV diz que, na verdade, a nova proposta aumen-
ta o peso da estrutura do Senado, ao contrário 
do que se propagandeou no início.
Por exemplo:

A Polícia Legislativa

– garante a segurança do Presidente do Senado no 
Brasil e no exterior, dos Senadores e Servidores 
“em qualquer localidade do território nacional e 
no estrangeiro, quando determinado pelo Pre-
sidente”, bem como “realizar revista, busca e 
apreensão” e atividade de “inteligência”, “inves-
tigação” e “inquérito”.

– Para isso, propõe uma estrutura de dar inveja a muitos 
estados da Federação. Isso, além de incluir atri-
buições que já estão sendo discutidas até mesmo 
no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

– Eu escrevi, no meu documento, que “a impressão 
que tem é que o Senado está prestes a enfren-
tar uma situação de beligerância sem limites. A 
amplitude e a especialidade das atribuições fa-
ria inveja aos órgãos de segurança de qualquer 
superpotência”.

A sensação que se tem, quando se debruça sobre 
o que se propôs para o Departamento de Engenharia, 
é que “não é a necessidade do serviço que determi-
na o tamanho do órgão. É o órgão em si que passa a 
demandar a realização de obras para justificar o seu 
gigantismo”.

Pelo que eu saiba, o Senado não está plane-
jando fazer grandes obras, nem agora, nem em um 
futuro próximo.

Mas, o que foi proposto é digno de empreiteiras 
de vulto significativo.

O Museu
Eu não seu se temos assim, tamanho acervo, 

mas as atribuições são muitas: “receber, coletar, pes-
quisar, classificar. Conservar, restaurar, e guardar pe-
ças e documentos .... divulgar o acervo ... coordenar 
ações que envolvem espaços de exposições e divulgar 
ações do Museu” 

– Como tudo na proposta é grandioso, a estrutura 
proposta para o nosso Museu é digna de uma 
espécie de Museu Nacional.

– Poderia citar outros segmentos da Casa para os 
quais se propõe funções e estrutura superdi-
mensionadas, ou com sombreamentos de fun-
ções. Ou até mesmo, atividades que poderiam 
ser dispensáveis.

– O que é importante é que necessitamos é de uma 
reformulação, feita com cautela e de forma pro-
gressiva, capaz de ajustar a estrutura às reais 
necessidades da Casa.

– A cautela se impõe para evitar o desmantelamento 
do efetivamente necessário; a progressividade 
no processo de reformulação a fim de que as 
decisões sejam tomadas, seletiva e setorialmen-
te, com base em análises precisas das efetivas 
necessidades do serviço;

– É a necessidade do serviço que deve determinar o 
tamanho da estrutura, e não o contrário.

– qualquer movimento no sentido de uma reformula-
ção açodada e ampla levará o Senado a adotar 
um projeto de cunho corporativista e que só con-
templará os interesses setoriais;

– apresentamos um Projeto de Resolução alternativo 
que enfrenta as questões nucleares e centrais; 
apresentamos por igual uma série de indagações 
a serem respondidas internamente.
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– Tem que ser da competência da Comissão Diretora, 
com estrutura e composição da Mesa do Sena-
do Federal a formulação de políticas, objetivos, 
diretrizes e metas, bem como a superior super-
visão e fiscalização dos atos administrativos, no 
âmbito desta Casa.

– Não há que ter delegação quando a responsabili-
dade é nossa, dos senadores, eleitos pelo povo 
para representá-lo.

– Fomos nós os eleitos pela população para repre-
sentá-la. Então, nós é que temos a delegação 
popular para determinar as necessidades da 
Casa. A estrutura passa a ser uma variável de-
pendente.

– É preciso, portanto, rever o inchaço de uma estru-
tura que dá ensejo a episódios como o que está 

voltando a ser estampados nas primeiras pági-
nas dos jornais.

– Isso denigre ainda mais a Casa, exatamente neste 
momento em que votamos a aprovamos me-
didas que podem mudar os rumos da política 
brasileira.

– Não podemos deixar esta temática cair no esque-
cimento, esperando-se que, num futuro mais 
ou menos próximo, os absurdos consumados 
sob o manto do ilegal sigilo venham a ser legi-
timados.

– é um propósito que a sociedade brasileira não per-
doará; é um propósito que denunciaremos da 
tribuna desta Casa; é um propósito que não vin-
gará por ser repudiado pela nação.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu peço o documento. 

Esse é um trabalho exaustivo de quem tem mais 
experiência na Casa: o Dr. Pedro Simon. Não é o da 
Fundação Getúlio Vargas nem o relatório do Senador 
Tasso Jereissati.

Drª Cláudia Lyra, que a Mesa Diretora consiga 
uma publicação para que todos os Senadores estudem 
a reflexão de Pedro Simon. E acho, no momento em 
que ocupo a Presidência, que nós só vamos delibe-
rar sobre isso depois de recebermos a publicação e a 
estudarmos, está bom?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª traduz a grandeza da instituição. Rui Barbosa 
passou aqui 32 anos, e o sábio povo baiano assim o 
fez. E o sábio povo gaúcho lhe deu 32 anos aqui no 
Senado da República.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, vamos todos estudar a reflexão de V. Exª. 

Estava atentamente ouvindo, e todos nós temos 
de dar a nossa participação. Recomendo a todos aus-
teridade. Não está na Bandeira, não, mas tem de estar 
nas nossas ações, está ouvindo Tasso Jereissati?

Enquanto vem a publicação da reflexão de Pedro 
Simon, que não é o da sua relatoria, eu recomendo, 
como Presidente deste Senado, austeridade a todos 
nós. E digo isso porque estou fazendo, em um segmen-
to que estou administrando – as residências dos Srs. 
Senadores, os custeios – com austeridade. 

Então, vamos continuar aqui. É a vez de um Lí-
der agora.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Para pe-
dir também a V. Exª que me inscreva pela Liderança 
da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Valdir Raupp. 

O Líder abdicou? O Líder é Eduardo Suplicy. Ab-
dicou ou vai usar da palavra? (Pausa.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, José Nery e, na tribuna já, Eduardo Su-
plicy, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que 
não abdicou da sua vez.

Pela ordem.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a inscrição 
para falar pela Liderança do PSOL e, segundo,...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Dr. José Roberto já está fazendo.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... para co-
mentar o tema que gerou debate, a partir do pronun-
ciamento do Senador Pedro Simon. 

Infelizmente, vivenciamos aqui... Senador Su-
plicy, não tenha pressa, porque, se o Presidente me 
conceder dois ou três minutos, dá tempo para V. Exª 
retornar à tribuna.

Sr. Presidente, todos nós aqui somos testemu-
nhas da grave crise que viveu o Senado por conta dos 
atos secretos, do verdadeiro estado de desrespeito à 
legalidade, ao funcionamento normal de uma institui-
ção como esta.

Todos se lembram de que, naquele processo, ficou 
definido que faríamos aqui uma reforma administrativa, 
para corrigir os erros e os equívocos que resultaram 
na produção de vários crimes: crimes contra a Admi-
nistração Pública, crimes contra a legalidade, crimes 
contra a sociedade.

Foi contratada a Fundação Getúlio Vargas para 
promover um estudo, e o resultado desse estudo indi-
caria os rumos da reforma administrativa.

Foi estruturada uma comissão de Senadores, 
entre os quais os Senadores Tasso Jereissati, Suplicy, 
Valadares, Pedro Simon – parece-me que são seis Se-
nadores –, que, ao final, deveriam concluir o processo 
que levasse a cabo a votação de uma reforma admi-
nistrativa séria e verdadeira, para coibir os abusos, 
os excessos e as falcatruas que foram produzidos ao 
arrepio da lei e da legalidade.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) - Então, Sr. 
Presidente, primeiro, quero dizer que sempre apoia-
mos a luta pela valorização profissional de todas as 
categorias, e não poderia ser diferente em relação 
aos funcionários do Senado. No entanto, não pode-
mos votar aqui um reajuste ou a alteração meio que 
pela metade, de forma não muito clara e transparente, 
sobre o plano de carreira e de valorização dos funcio-
nários do Senado.

Portanto, Sr. Presidente, não sei se convidar a 
Fundação Getúlio Vargas para novamente fazer um 
estudo... Eu não sei se teria de ser outra instituição. 
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Porém, Sr. Presidente, tem algo que é absolutamente 
necessário: a comissão de seis Senadores e toda a 
Casa têm o direito de saber qual é o valor exato do 
salário base, vantagens, gratificações de todos os 
funcionários do Senado, sejam os funcionários con-
cursados, sejam os funcionários comissionados. Entre 
os comissionados, há os da Casa e há aqueles que 
nós indicamos para os gabinetes e os terceirizados. 
Enquanto nós aqui não soubermos quanto ganha cada 
um e não tivermos condição de dar as informações 
necessárias para votar um projeto de reforma, nós 
estaremos falando no vazio.

Portanto, creio que devemos, Senador Tasso 
Jereissati, solicitar formalmente à Mesa, e a Mesa 
precisa....

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pre-
sidente, pela ordem. Eu tenho o maior apreço pelo Se-
nador Nery. Agora, isso não é pela ordem. Isso é um 
discurso. Discurso tem de ser feito da tribuna.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ...para pedir 
a V. Exª, à Mesa.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Não 
pode ser pela ordem. Estou inscrito e não consigo falar. 
O Senador Suplicy está na tribuna e não fala. V. Exª 
pede pela ordem e faz um discurso. V. Exª merece todo 
o meu respeito e amizade, mas temos de ter o mínimo 
de respeito ao Regimento desta Casa.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador César 
Borges, eu atendo e compreendo a sua manifestação. 
Porém, que a manifestação de V. Exª sirva não só para 
mim, mas sirva para todos.

Encerro, pedindo ao Presidente Mão Santa. Sena-
dor Mão Santa, o meu pedido é este: que a Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) –...nos informe, 
a cada um dos 81 Senadores, a relação completa – 
eu formalizarei – de todos os servidores, os devidos 
salários, para podermos analisar não só isso, mas a 
própria estrutura de funcionamento da Casa, para va-
lorizar o que precisa ser valorizado e coibir os abusos 
que existem.

Portanto, meu caro Senador César Borges, eu 
atendo ao seu chamado e à sua ponderação, porém 
que esse seu ensinamento de cumprimento do Regi-
mento sirva para todos.

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

Exª pode se informar no site do Senado que dá cada 
cargo.

Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão 

Santa, Srªs e Srs. Senadores, vou falar de um tema, 
Senador Renato Casagrande, bem diferente do que 
V. Exª... Ele me pede um aparte para uma brevíssima 
informação.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Para uma brevíssima comunicação, um registro. Trinta 
segundos, Senador Eduardo Suplicy. Pedi para falar 
dentro do tempo de V. Exª para não atrapalhar a or-
dem dos oradores. Não tenho como não o fazer agora. 
Protocolarei amanhã, pois tenho outro compromisso 
na abertura da Conferência de Ciência e Tecnologia 
agora e vou me deslocar para lá, representando a Co-
missão de Ciência e Tecnologia. Mas hoje eu farei um 
voto de pesar, que apresentarei amanhã. Faleceu hoje 
um capixaba importante, Roberto Kautsky, orquidófi-
lo, pesquisador que identificou mais de mil espécies 
de orquídeas no Brasil e no Estado do Espírito San-
to, que é riquíssimo em orquídeas. Empresário, dono 
dos refrigerantes Coroa, um refrigerante importante 
lá, regional. Então, eu faço aqui um registro simbólico, 
para, amanhã, fazer a apresentação do voto de pesar. 
Agradeço a V. Exª o espaço que me concede para este 
registro. Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.) – 
Sr. Presidente Mão Santa, meus sentimentos de pesar 
ao ilustre cidadão do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, recebi hoje do Exmo Embaixa-
dor...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador, pediria permissão a V. Exª para prorrogar a 
sessão por mais duas horas, para que todos os ora-
dores inscritos possam usar da palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem. O Embaixador de Israel no Brasil, Giora 
Becher, brindou-me hoje com uma carta respeitosa e 
amiga a respeito da carta que eu encaminhei e fiz pu-
blicar no Jornal do Brasil sobre A Expedição por Gaza 
Livre, uma carta aberta aos Exmos Srs. Presidente de 
Israel, Shimon Peres, Primeiro-Ministro de Israel, Ben-
jamin Netanyahu, e o Embaixador de Israel no Brasil, 
Giora Becher.

Primeiro vou ler a minha carta, que diz:

Como Senador do Brasil, representan-
te do Estado de São Paulo e do Partido dos 
Trabalhadores, gostaria de aproveitar a opor-
tunidade que me propicia o Jornal do Brasil 
para fazer um apelo a Vossas Excelências 
– semelhante ao que também estão fazendo 
senadores de outros países, a exemplo do 
Senador Mark Dearey, da Irlanda – para que 
o Governo de Israel permita a viagem dos oito 
navios, três de passageiros e cinco de carga, 
do Movimento Gaza Livre, desde Chipre até 
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a Faixa de Gaza, que se inicia nesta segunda 
feira, 24 de maio. Fui convidado a participar 
desta expedição. Entretanto, como ela terá a 
duração de duas semanas, coincidentes com a 
época de votações importantes que ocorrerão 
no Senado Federal, não poderei acompanhar a 
viagem. Aqui, todavia, e no Senado, expresso 
a minha solidariedade a este movimento, que 
é inteiramente pacífico.

Gostaria de transmitir que me considero 
um amigo de Israel e solidário ao povo judeu. 
Tenho também apoiado os passos do Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva para promover a 
paz no Oriente Médio. Imbuído da experiência 
brasileira de que aqui os povos de todas as 
origens – como os judeus, os árabes, os per-
sas, os palestinos, os asiáticos, os africanos, 
os americanos, os europeus – temos sabido 
conviver tão bem para a promoção do progres-
so, avalio como muito importante os diálogos 
diretos que têm realizado com os chefes de 
Estado de todo o Oriente Médio, incluindo Vos-
sas Excelências, com as autoridades palesti-
nas e com o Presidente do Irã. Bem ressaltou 
o Presidente Lula, que, quando vai ao Hospi-
tal Albert Einstein, assim como quando vai ao 
Hospital Sírio-Libanês, vê médicos judeus e 
árabes colaborando uns com os outros.

Os oito barcos do Free Gaza Movement 
vão levar alimentos, agasalhos, material de 
construção e a solidariedade de povos de 
numerosas nações para que possam os pa-
lestinos reconstruir as suas habitações e criar 
um futuro novo, justo e solidário. São apenas 
produtos típicos do que se pode qualificar de 
ajuda humanitária, devidamente inspecionados 
por autoridades, tais como o próprio Senador 
Dearey. Ali estão italianos, irlandeses, canaden-
ses, gregos, tunisianos, alemães, australianos, 
americanos, ingleses, escoceses, dinamarque-
ses, israelenses e palestinos. Todos têm anos 
de experiência de voluntariado em Gaza e na 
Cisjordânia, a convite dos palestinos.

O objetivo do Movimento é o de quebrar 
o cerco a Gaza, aumentar a consciência in-
ternacional sobre o fechamento da Faixa de 
Gaza e de indicar a Israel quão importante é 
rever a sua política de sanções ocorrida desde 
o início da ocupação daquele território, em 5 
de junho de 1967. Faz-se necessário que os 
habitantes do mundo inteiro tenham acesso, 
sem quaisquer impedimentos, às águas e ao 
espaço internacional, em conformidade com 

as resoluções da ONU, com a lei internacional 
e com o direito de ir e vir.

Na minúscula Faixa de Gaza (360 km2), 
vive um milhão e meio de palestinos. Trata-se 
da faixa de terra mais densamente povoada do 
planeta e da mais antiga população de refugia-
dos que o mundo moderno já conheceu.

O caminho para aliviar o sofrimento do 
povo palestino foi traçado nas principais reso-
luções da ONU e passa pelo fim do bloqueio 
a Gaza e à Cisjordânia. Mas a implementação 
das resoluções da ONU depende de uma pa-
lavra de confiança de todos os povos.

Que Israel possa lembrar do belo e ve-
emente apelo do Presidente Barack Obama, 
quando ainda Senador, em 24 de julho de 2008, 
diante da Porta de Brandemburgo e de duzen-
tas mil pessoas, ao recordar a construção e a 
demolição do Muro de Berlim. Proclamou ele 
que não era mais tempo de haver quaisquer 
muros que separem os que muito têm dos que 
pouco têm, os judeus dos islâmicos, dos cris-
tãos, dos budistas e das pessoas de quaisquer 
origens, raças ou religiões. Precisamos “que 
todos venhamos a nos dispor a ouvir uns aos 
outros, a aprender uns com os outros e, so-
bretudo, a confiar uns nos outros.

Pois bem, Sr. Presidente. Recebi do Embaixador 
Giora Becher a seguinte resposta, também publicada 
no Jornal do Brasil de hoje:

Distinto Senador Suplicy,

Li a sua carta dirigida ao meu presiden-
te, ao primeiro-ministro e a mim pessoalmente 
com muito cuidado e com todo o respeito que 
esta merece, pois sei que o senhor é um ver-
dadeiro amigo do meu país, amigo de Israel 
e do povo judeu.

Posso assegurar-lhe que Israel acompa-
nha de perto a situação humanitária na Faixa 
de Gaza e tem trabalhado de forma consisten-
te para assegurar que todas as necessidades 
básicas dos residentes da Faixa de Gaza se-
jam atendidas.

Para isto, Israel mantém passagem em 
sua fronteira com a Faixa de Gaza através da 
qual são fornecidos alimentos, combustível e 
outros suprimentos. Estes pontos de transfe-
rência operam apesar de numerosos ataques 
terroristas palestinos nesta travessia, o que tem 
custado a vida de alguns israelenses.

Prezado Senador, posso lhe garantir que 
não existe crise humanitária em Gaza apesar 
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das tentativas do regime ilegal e terrorista 
do Hamas em Gaza tentar retratar a situa-
ção desta forma. Uma grande quantidade de 
mantimentos e auxílio humanitário atravessa 
a Faixa de Gaza regularmente. Todos os dias, 
dezenas de caminhões carregados de supri-
mentos são transportados de Israel para a 
Faixa de Gaza.

Israel ofereceu aos organizadores da 
flotilha mencionada em sua carta transferir 
a ajuda ao povo de Gaza pelas passagens, 
mas, infelizmente, devido a razões políticas 
e de propaganda, nossa oferta foi recusada. 
É importante que o povo brasileiro entenda 
que a Faixa de Gaza está sendo controlada 
por uma organização terrorista que não reco-
nhece o direito de Israel de existir e opta pela 
continuidade de uma luta armada e violenta 
contra Israel e seus cidadãos.

Infelizmente, a organização terrorista Ha-
mas está tentando fazer uso de parte deste 
auxílio e suprimento contrabandeado para a 
Faixa de Gaza, reforçando a sua capacidade 
militar e se preparando para a próxima opera-
ção militar contra Israel e seus cidadãos.

Estimado Senador Suplicy, como um bom 
amigo de Israel e, tenho certeza também do 
povo palestino, apelo para que use sua influên-
cia sobre os organizadores do chamado “Free 
Gaza Movement” para que enviem a sua aju-
da para Israel, para que possamos transferir 
esse auxílio, após inspeção apropriada, para 
os residentes da Faixa de Gaza. Se eles de 
fato se importam com essas pessoas e não 
com a propaganda anti-israelense, com cer-
teza aceitarão a nossa oferta.

Pois bem, Senador Mão Santa, encaminhei en-
tão, até atendendo a apelo do Embaixador de Israel, 
a minha carta para uma das pessoas que estão par-
ticipando do Free Gaza Movement, justamente uma 
brasileira, Iara Lee, que do navio da expedição enviou-
me a seguinte resposta:

Por que vou para Gaza. Por Iara Lee.
Em alguns dias eu serei a única brasileira 

a abordar um navio fazendo parte da flotilha 
GAZA FREEDOM FLOTILLA. A recente deci-
são do governo israelense de barrar a entrada 
do acadêmico internacionalmente reconhecido 
Noam Chomsky aos Territórios Ocupados da 
Palestina sugere que também seremos barra-
dos. Não obstante, partiremos com a intenção 
de entregar comida, água, suprimentos médi-

cos e material de construção às comunidades 
de Gaza.

Normalmente eu consideraria uma mis-
são de bons ofícios como esta completamente 
inócua. Mas, neste caso, a crise que sofrem 
os cidadãos palestinos foi criada pela política 
internacional: é resultado da atitude de Israel 
de cercar Gaza em pleno afronte à lei inter-
nacional e do apoio dos Estados Unidos pelo 
bloqueio comercial. Embora o Presidente Lula 
tenha tomado algumas atitudes para promover 
a paz no Meio Oriente, mais ação civil é ne-
cessária para sensibilizar as pessoas sobre o 
grave abuso de direitos humanos em Gaza.

O cerco à Faixa de Gaza pelo governo 
israelense tem origem em 2005, e vem sendo 
rigorosamente impingido desde a ofensiva mi-
litar israelense de 2008-09, que deixou mais 
de 1.400 mortos, e 14.000 lares destruídos. 
Israel argumenta que suas ações militares 
intensificadas são em resposta ao disparo de 
foguetes ordenado pelo governo Hamas cuja 
legitimidade Israel não reconhece. Porém, se-
gundo organizações internacionais de direitos 
humanos como Human Rights Watch, a rea-
ção militar israelense tem sido extremamente 
desproporcional.

O cerco contínuo de jeito nenhum visa 
militantes palestinos mas infringe normas in-
ternacionais por condenar todos pelas ações 
de alguns. Uma reportagem publicada por 
Amnesty International, Oxfam, Save the Chil-
dren, e CARE relatou, “A crise humanitária [em 
Gaza] é resultado direto da contínua punição 
de homens, mulheres e crianças inocentes e 
é ilegal sob a lei internacional.”

Como resultado do cerco, civis em Gaza, 
inclusive crianças e outros inocentes que se 
encontram no meio do conflito, na têm água 
limpa para beber, já que as autoridades não 
podem consertar usinas de tratamento de água 
destruídas pelos ataques israelenses. Ataques 
aéreos que danaram infra-estruturas civis bá-
sicas, junto com a redução da importação, 
deixaram a população em Gaza sem comida 
e remédio de que precisam para uma sobre-
vivência saudável.

Nós que enfrentamos esta viagem esta-
mos, é claro, preocupados com nossa seguran-
ça também. Anteriormente, alguns barcos que 
tentaram trazer abastecimento a Gaza foram 
violentamente assediados pelas forças israe-
lenses. Dia 30 de dezembro de 2008, o navio 
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Dignity carregava cirurgiões voluntários e três 
toneladas de suprimentos médicos quando foi 
atacado sem prévio por um navio israelense 
que o arietou três vezes a aproximadamente 
noventa milhas da costa de Gaza. Passageiros 
e tripulantes ficaram aterrorizados, enquanto 
seu navio se enchia de água e tropas israe-
lenses ameaçavam disparar.

Todavia, eu me envolvo porque creio que 
ações resolutamente não violentas, que cha-
mam atenção ao bloqueio, são indispensáveis 
à educação do público sobre o que está ver-
dadeiramente ocorrendo. Simplesmente não 
há justificativa em prevenir cargas de ajuda 
humanitária de alcançar um povo em crise.

Com a partida dos nossos navios, o Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy mandou 
uma carta de apoio aos palestinos para o Go-
verno de Israel.

E cita a minha carta.
Ela conclui:

Seguindo esse exemplo, funcionários 
públicos e outros civis devem exigir que se-
jam abertos canais humanitários a Gaza, que 
as pessoas recebam comida e suprimentos 
médicos, e que Israel faça um maior esforço 

para proteger inocentes. Enquanto eu estou 
comovida, a ponto de me integrar à viagem 
humanitária, reconheço que muitos não têm 
condições de fazer o mesmo. Felizmente, é 
possível colaborar sem ter que embarcar em 
um navio. Nós todos simplesmente temos que 
aumentar nossas vozes em protesto a essa 
violação dos direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um minuto para concluir, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Essa é a carta da Srª Iara Lee.

Eu ainda teria outra carta – mas peço que seja 
transcrita – da Sr.ª Arlene Clemesha, Professora da 
Universidade de São Paulo, muito preocupada com a 
paz no Oriente Médio, ela, que tem sempre promovido 
diálogos entre os palestinos e os judeus.

Requeiro, para não me alongar no tempo, que 
esse outro documento seja anexado, Sr. Presidente.

Agradeço a atenção.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
1º e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

Convidamos, para usar da palavra, o Senador 
inscrito César Borges, da Bahia, do PR.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente, trinta segundos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a aquiescência do Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero pedir a V. Exª que, 
dentro do possível, com anuência do Plenário, man-
tenha o painel aberto para amanhã, para a sessão do 
Congresso às 10 horas da manhã, porque há matérias 
de interesse do País para serem votadas e já há acordo 
para votá-las amanhã às 10 horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Passamos o requerimento do Senador Valdir Raupp ao 
Plenário para manutenção do painel para a realização 
da reunião do Congresso às 10 horas.(Pausa.)

Não havendo desacordo, será atendido o pedi-
do de V. Exª.

Com a palavra, César Borges. 
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, venho com muito 
pesar a esta tribuna tratar de dois assuntos inclusive 
através de notas públicas.

O primeiro assunto, Sr. Presidente, é que o Estado 
da Bahia está em completa comoção no dia de hoje, 
por um brutal assassinato de um delegado de polícia 
na região metropolitana de Salvador, em Camaçari, 
assassinado às vistas de sua esposa, enquanto o de-
legado dava entrevista a uma rádio. A Rádio Líder, de 
Camaçari, gravou não só o som dos tiros, como gra-
vou o desespero da esposa do delegado, agora viúva 
do delegado.

Para expressar melhor do que as minhas pala-
vras esta situação em que vive a Bahia, vive indignada 
com esse lamentável ato que hoje é de conhecimento 
nacional e até internacional, Sr. Presidente, quero ler 
uma nota pública exatamente da Associação dos De-
legados de Polícia do Estado da Bahia, assinada pela 
sua Presidenta, Srª Soraia Pinto Gomes: 

ATÉ QUANDO VAMOS ACEITAR ESTA SITUAÇÃO?
É com pesar que a Associação de De-

legados da Polícia da Bahia vem a público 
manifestar-se a respeito de mais uma barbárie 
que atingiu a Polícia Civil, nessa quarta-feira, 
26 de maio, com o assassinato do delegado 
de polícia Clayton Leão, em Camaçari. 

A morte de mais um colega, a segunda 
este ano, seguida também de grave atentado 

à vida da delegada da 6ª Delegacia, também 
ocorrido recentemente, corrobora com a afir-
mativa de que estamos convivendo com um 
sistema de segurança pública que sangra na 
sua própria carne, expondo aqueles que, na 
linha de frente, tentam garantir direito constitu-
cional de prestar segurança à sociedade.

A população tem se tornado refém não só 
do crime organizado, mas sobretudo da desídia 
governamental e incompetência generalizada 
que norteia a área de segurança pública. Fal-
tam diretrizes concretas, falta estrutura, falta 
respeito! Nós, delegados de Polícia, somos 
operadores de um sistema que não mais se 
sustenta. O modelo de segurança pública no 
Estado da Bahia já se demonstrou ineficaz e 
tem vitimado as próprias instituições cujo mis-
ter é de guardiãs da sociedade.

Uma pergunta: A quem interessa o caos 
na segurança pública?

A população merece uma resposta e as 
instituições exigem essa resposta.

A Associação dos Delegados de Polícia 
do Estado da Bahia solidariza-se com os fa-
miliares atingidos e luta para que as mortes 
e agressões não sejam apenas números em 
prontuários. A Polícia Civil está de luto pela 
morte dos seus servidores, entretanto, jamais 
se deixará intimidar e continuará trabalhando 
no combate ao crime.– Soraia Pinto, Presi-
dente.

Associação dos Delegados de Polícia do 
Estado da Bahia

Quero fazer esse registro para que fique nos Anais 
desta Casa, Sr. Presidente. E eu quero também me soli-
darizar não só com a família do delegado morto, a qual 
neste momento precisa da maior solidariedade, mas 
também com o povo da Bahia, que vive hoje temeroso 
de sair às ruas, às avenidas, às estradas baianas e ser 
submetido ao controle do crime, organizado ou não, a 
que está submetida a sociedade brasileira.

Senador Romeu Tuma, com muita satisfação.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Cé-

sar Borges, peço desculpas por interromper o discurso 
emocionado de V. Exª e a leitura da nota da Polícia Civil 
da Bahia. O povo está cansado de ser prisioneiro do 
medo, e fatos como esses nos trazem uma intranqui-
lidade profunda. Eu vi na hora do almoço, na Globo. E 
quando o Senador ACM Neto fez a comunicação a V. 
Exª, V. Exª arregalou os olhos e sentiu uma surpresa 
imensa: sabe a dificuldade que a Bahia está tendo na 
área de segurança, mas jamais poderia esperar uma 
violência que ultrapassasse qualquer limite de tole-
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rância. Então, essa morte traz um alerta para todos os 
policiais do Brasil. Nós não podemos mais permitir que 
o crime cresça e ultrapasse a capacidade de reação 
da polícia por falta de estrutura e de competência dos 
governantes, que relegam a segundo plano a infraes-
trutura da segurança pública. Queria me solidarizar com 
V. Exª e lhe pedir licença para incorporar a amargura 
de V. Exª e a solidariedade à associação bem como à 
família do delegado falecido.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
agradeço V. Exª, Senador Romeu Tuma. V. Exª sabe, 
como ninguém, que, se não houver priorização por 
parte das entidades federativas – Governo Federal, 
Governo Estadual e até os Municípios, que agora estão 
entrando com a guarda municipal –, lamentavelmente, 
nós ficaremos reféns da criminalidade, Sr. Presidente. 
Agradeço, Senador Romeu Tuma, a sua voz abalizada 
sobre essa questão de segurança.

Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos 
Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador César Borges, eu também, daqui a mais algum 
tempo, me pronunciarei sobre esse assunto. O incon-
formismo com a condução da segurança pública na 
Bahia é total. A reação da população vai ocorrer – eu 
não tenho dúvida. É inacreditável o crescimento da 
violência na Bahia e a gestão caótica dessa área. Em 
outras áreas do Governo também, mas a gestão dessa 
área é absolutamente caótica. É impossível continuar do 
jeito que nós estamos. A Bahia está virando, digamos, 
o ponto principal de violência no Brasil. Não é possível 
isso continuar acontecendo. O Governador do Estado, 
Sr. Jaques Wagner, tem que tomar providências. Não é 
possível que nós assistamos à escalada da violência, 
culminando com a morte estúpida desse delegado, de 
uma forma, inclusive, até inusitada; ele estava dando 
entrevista. No áudio se pode ouvir o estampido da bala 
e o grito da esposa do delegado. É inacreditável! Ou 
mudam as coisas na segurança pública na Bahia, ou 
vamos ter que mudar isso no voto.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço a V. Exª, Senador. 

O que estarrece é que as autoridades compe-
tentes, o próprio Governador do Estado disse que se 
fosse fácil combater a criminalidade e se ele soubesse 
como fazê-lo, ele seria milionário!

É como se dissesse que não sabe o que fazer, 
que não tem o que fazer. É como se lavasse as mãos, 
como Pôncio Pilatos, e deixasse que todos os inocen-
tes morressem. Ele ficará na História como aquele que 
lavou as mãos e não tomou para si a responsabilidade 
de manter essas vidas importantes de baianos.

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz 
hoje aqui – e vou pedir desde já que transcrevam o 
meu pronunciamento, porque não vou poder fazê-lo 
na íntegra, e não quero exceder no tempo, porque há 
outros oradores – é que temos o maior respeito pela 
imprensa, mas é necessário que ela procure averiguar, 
ouvir saber dos acontecimentos antes de noticiar o que 
não é verdade, prejudicando a imagem de quem sem-
pre defendeu, por exemplo, a cultura do cacau, até por 
que a minha origem é lá nessa região. Aqui lutei pela 
Medida Provisória nº 472, para que fosse incorporada 
a ela uma emenda minha que seria somada com o que 
foi aceito pelo Governo, embora isso não fosse tudo 
o que a cultura necessita. Lá na Câmara dos Deputa-
dos, ai sim, por algum tipo de obstáculo regimental, o 
Relator entendeu que só poderia ser aprovada ou a 
emenda incorporada pelo Relator Romero Jucá ou pela 
minha. Então, optaram os Deputados, optou a Câmara 
dos Deputados por aprovar exatamente a emenda de 
minha autoria. Essa emenda, não incorporando a que 
veio do Governo, deixa fora alguns produtores, o que 
será corrigido pela própria Câmara em uma medida 
provisória nova. Isso foi acertado no âmbito da Câmara 
dos Deputados. Então, o que fiz aqui foi aquilo a que 
me comprometi com os produtores, inclusive com in-
teresse do próprio Governo do Estado, que, no dia 5 
de maio de 2010, publicou: 

PAC do cacau. Wagner se empenha pela 
aprovação da MP 472. 

Brasília – O governador Jaques Wagner 
afirmou que o PAC do Cacau avançou com a 
aprovação pelo plenário do Senado, ontem, da 
Medida Provisória 472/09, que, entre outros 
temas, trata da renegociação das dívidas de 
agricultores rurais com o Banco do Nordeste, 
com recursos...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – “... 
do Fundo Constitucional do Nordeste ou no âmbito do 
(fora do microfone) Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (...)”

Então, nós aprovamos aqui, tanto na Emenda nº 
15 quanto na 52, aquilo que era necessário. Se a Câ-
mara modificou, a responsabilidade é da Câmara. Eu 
queria que as duas tivessem sido aprovadas na ínte-
gra e seguido para o Governo Federal – espero que 
não vete a Emenda nº 52 e mantenha a 15 –, mas, se 
não foi possível, nós vamos incluí-la em outra medida 
provisória.

E por isso, Sr. Presidente, eu recebi uma nota pú-
blica – se V. Exª permitir, eu vou lê-la – da Federação 
da Agricultura do Estado da Bahia e da Associação 
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dos Produtores de Cacau respondendo à matéria do 
jornal Valor Econômico intulada “Equívoco trava rola-
gem de dívidas de produtor de cacau”

A nota é a seguinte:

A FAEB e a APC (Associação dos Produto-
res de Cacau) solicita publicação desta nota como 
forma de reparar informações distorcidas sobre 
a reportagem do dia 25/05/2010: “Equívoco trava 
rolagem de dívidas de produtor de cacau”, de res-
ponsabilidade do Jornalista Mauro Zanatta.

O Senador César Borges atuou em par-
ceria com os produtores durante toda a ne-
gociação pela inclusão de benefícios da ca-
cauicultura na MP 470 e posteriormente na 
MP 472. As suas emendas representaram 
reivindicações entregues pelos produtores 
ao Senado e ao Ministério da Fazenda, pela 
Federação da Agricultura do Estado da Bahia 
e a Ceplac, além do Governo da Bahia, por 
meio dos Ofícios 210/2009-GE e 211/2009-
GE, encaminhados aos Ministros da Fazenda 
e Agricultura, respectivamente.

A emenda nº 15, que incluía, dentre ou-
tros assuntos, a abertura de novos prazos para 
renegociação das dívidas dos produtores de 
cacau e a Emenda nº 52, que incluía a com-
pra do Pesa pelo BNB e o seu refinanciamento 
em 20 anos, além de percentuais de faixa de 
desconto que beneficiavam um número maior 
de produtores foram aprovadas pelo Senado 
em cumprimento ao seu papel.

A emenda nº 52 proposta pelo Senador 
César Borges, que reuniu as reivindicações da 
cacauicultura baiana, não tinha a necessidade 
de incluir os novos prazos para renegociação 
das dívidas, pois esses já estavam previstos 
na Emenda nº 15. Por isso, contou com total 
apoio dos produtores.

Sr. Presidente, um pouco mais de tempo. Mais 
dois minutos e eu concluo.

4 – A retirada dos prazos foi feita na Câ-
mara dos Deputados, na votação final da Me-
dida Provisória nº 472, como conseqüência 
de uma disputa com a interpretação da presi-
dência dos trabalhos, que não aceitou fundir 
as duas emendas e pretendia rejeitar a Emen-
da nº 52 do Senador César Borges. Desse 
modo, a Câmara, soberanamente, optou pela 
emenda que beneficiava o maior número de 
produtores.

5 – A aprovação da Emenda do Senador 
César Borges recebeu apoio da FAEB [Fede-

ração de Agricultura do Estado da Bahia], e 
da Associação de Produtores de Cacau. O 
Governo do Estado da Bahia, o Exmº Sr. Ja-
ques Wagner, manifestou a sua opinião publi-
camente, através do Diário Oficial do Estado 
da Bahia, do dia 5 de maio de 2010.

José Mendes Filho, Vice-Presidente da 
FAEB; Guilherme Galvão de O. Pinto, Diretor 
da Associação dos Produtores de Cacau.

Estamos aqui, Sr. Presidente, repondo a verdade, 
porque alguns maledicentes, procurando exploração 
barata, política, oportunista, tentam colocar sob nossa 
responsabilidade alguma dificuldade que houver. Mas 
não vai haver, porque eu confio na Câmara dos Depu-
tados, e ela vai aprovar, na Medida Provisória nº 476, 
os prazos para atender à totalidade dos produtores de 
cacau da Bahia.

O que nós esperamos é que todas as forças 
políticas baianas unidas, acima de partidos políticos, 
acima de explorações políticas mesquinhas, possam 
juntas trabalhar com o Presidente Lula para que ele 
não vete. Porque essa é a posição dos burocratas do 
Ministério da Fazenda, que não conhecem a dificuldade 
da lavoura do cacau no Estado da Bahia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Esses burocratas do Ministério da Fazenda, um 

chamado Gilson Bittencourt, sempre está contra a la-
voura do cacau, sempre contra, e até o Ministro Man-
tega eu digo aqui publicamente que não tem sensibili-
dade. Tem, sim, sensibilidade o Presidente Lula, que se 
comprometeu, lá na cidade de Ilhéus, a ver resolvido 
de uma vez o que o Presidente Lula intitulou PAC do 
cacau e que até agora, lamentavelmente, é colocado 
pelos produtores como um PAC “empacado”. O que nós 
queremos é que esse PAC ande e que a sensibilida-
de do Presidente Lula impeça que esse burocratas do 
Ministério da Fazenda vetem o que foi aprovado pelo 
Senado, tanto a Emenda nº 15 como a Emenda nº 52, 
que farão, sem sombra de dúvida...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pronto. Quer falar mais? (Pausa.) Termine.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) - ...farão 
parte, Sr. Presidente, das medidas provisórias aprova-
das nesta Casa e na Câmara. 

Eu agradeço a V. Exª pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador César Borges, na mídia aqui, em letras pe-
quenas, pesquisa do Pnud – Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, diz que aumenta em 
90,1%, entre os brasileiros, a violência. A violência 
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aumentou. Quer dizer, em letras pequenas, é o que 
V. Exª denuncia. Infelizmente, não é só na Bahia, mas 
em todo o País: 90,1%.

Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:
Transcorre hoje a primeira sessão em que consta 

da pauta o Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2010, 
proveniente da Medida Provisória nº 479, de 2009. 

Dessa forma, segundo acordo de Lideranças, a 
Presidência transfere as matérias constantes da pau-
ta de hoje para a Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2010 
(Proveniente da Medida Provisória nº 479, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2010, que dispõe 
sobre o prazo para formalizar a opção para 
integrar o Plano de Carreiras e Cargos de Ci-
ência, Tecnologia, Produção e Inovação em 
Saúde Pública, de que trata o art. 28-A da Lei 
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006; a Grati-
ficação de Qualificação – GQ, de que tratam 
as Leis nºs 11.355, de 2006, e 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009; as tabelas da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Ciência, Tec-
nologia, Produção e Inovação em Saúde Públi-
ca – GDACTSP, de que trata a Lei nº 11.355, 
de 2006; o Plano de Carreiras e Cargos do 
IPEA, de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008; a Carreira de Perito Médi-
co Previdenciário e a Carreira de Supervisor 
Médico-Pericial,de que trata a Lei nº 11.907, 
de 2009; as Carreiras da Área Penitenciária 
Federal,de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; 
a integração ao Plano Especial de Cargos do 
Ministério da Fazenda – PECFAZ, de que tra-
ta a Lei nº 11.907, de 2009; de cargos vagos 
redistribuídos para o Quadro de Pessoal do 
Ministério da Fazenda; os Cargos em Exercício 
das Atividades de Combate e Controle de En-

demias; a Gratificação Específica de Produção 
de Radioisótopos e Radiofármacos – GEPR, 
de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; a trans-
posição de cargos do PGPE, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro e 2006, para 
o Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das 
Forças Armadas – PCCHFA;o enquadramento 
dos servidores titulares dos cargos de provi-
mento efetivo de Professor do Ensino Básico 
Federal e de Professor do Ensino Básico Fede-
ral dos ex-Territórios na Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de 
que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro 
de 2008; a tabela de valores da Gratificação 
de Apoio à Execução da Política Indigenista – 
GAPIN, de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; 
a tabela de valor do ponto da Gratificação de 
Desempenho de Atividades Administrativas 
do DNPM – GDADNPM, e da Gratificação de 
Desempenho de Atividades Administrativas do 
Plano Especial de Cargos do DNPM – GDA-
PDNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 
de dezembro de 2004; a Carreira do Seguro 
Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de 
abril de 2004; a possibilidade da aplicação do 
instituto da redistribuição de servidores para 
a Suframa e para a Embratur; a Gratificação 
Temporária das Unidades dos Sistemas Es-
truturadores da Administração Pública Federal 
– GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356,de 19 
de outubro de 2006; os servidores da extinta 
Fundação Roquette Pinto cedidos nos ter-
mos do inciso I do art. 22 e do art. 23 da Lei 
nº 9.637, de 15 de maio de 1998; as Carreiras 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, de que trata a Lei nº 8.829, de 
22 de dezembro de 1993; o exercício no âm-
bito do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor Público Federal – SIASS; 
a licença por motivo de doença em pessoa da 
família e o afastamento para participação em 
programa de pós-graduação ¿stricto sensu¿ no 
País, de que tratam, respectivamente, os arts. 
83 e 96-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990; a transposição de cargos do PGPE, 
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, para o Plano Especial de Cargos da 
Cultura, de que trata a Lei nº 11.233, de 22 
de dezembro de 2005; reabre prazo para op-
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ção pela Carreira da Previdência, da Saúde e 
do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, de 
2006; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 479, de 2009).

2 
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 iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a empre-
sa pública denominada Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás Natu-
ral S.A.

– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes 

Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.

3 
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.

4 
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.

5 
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.
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6 
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.

7 
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.

8 
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.

9 
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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que  dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta.

11 
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.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que  acrescenta parágrafo único ao art. 54 da 
Constituição Federal, para permitir a Deputados 
Federais e Senadores o exercício de cargo de pro-
fessor em instituição pública de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

13 
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 
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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.

14 
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.

15 
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.

16 
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.

17 
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.

18 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de 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.

19 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que  proíbe a uti-
lização 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.
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20 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que  altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

21 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que  dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que  extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso 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.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio 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.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que  define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.
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26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 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.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que  altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 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.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que  dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, na 
Casa de origem, da Deputada Solange Amaral), 
que  altera o inciso II do caput do art. 1.641 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil 
(é obrigatório o regime de separação de bens no 
casamento de pessoa maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que  altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que 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.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro 
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.
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33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Edinho Bez), que  inclui 
no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 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.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que  acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que  dispõe sobre a advertência em 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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que  altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favo-
rável ao Projeto e as emendas oferecidas 
pela CCJ.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que  dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Efraim Morais, pela rejeição (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 635, 
de 2009).
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39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que  acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do 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).

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que  altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que institui 
o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que  altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que  dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que  regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que  altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
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o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que  inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que  dispõe sobre a criação do 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.

49 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que  acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

50 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra 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.

51 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que  dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

52 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do 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.
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53 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como 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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e  
143 do Regimento Comum)

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

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

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que  acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que  regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que  altera o art. 
2º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que  altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
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pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

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.

60 
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.

61 
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-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 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que  acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do 
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação con-
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.

64 
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.
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65 
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.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 313, de 2005-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.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-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.

934ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24399 

68 
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.

69 
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.

70 
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.
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71 
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.

72 
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.

73 
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-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 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.

75 
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 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.

76 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que  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-
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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.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008– Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que  altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

78 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

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 prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato 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.

79 
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-
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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.

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que  altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
 Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que  altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

82 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 

de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

83 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 190, de 2007, de autoria da Senadora 
Maria do Carmo Alves, que  altera a Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, para prever o exame 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.

84 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e 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.

85 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 235, de 2009, de 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.
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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) – 
Agora vamos chamar um Líder. Estamos alternando.

Continua na tribuna a Bahia, Bahia do Senhor do 
Bonfim, Bahia de Salvador e Bahia de Antonio Carlos 
Magalhães, pai de V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – E 
de todos os santos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
de todos os santos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªas e Srs. Senadores, antes de entrar no assunto 
principal do meu pronunciamento, eu queria fazer aqui 
um protesto veemente, na qualidade de membro das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e As-
suntos Econômicos do Senado – inclusive Relator de 
dois dos projetos do Pré-Sal –, pelo descaso do Go-
verno com esta Casa. É inaceitável! Nós convidamos 
Ministério da Fazenda e das Minas e Energia, Petro-
bras, e não mandaram sequer um representante. É um 
absurdo o descaso! Eles não querem discutir o Projeto 
do Pré-Sal. Eles querem aprovar na raça.

Este é o objetivo: a urgência em não querer fa-
zer debate. 

Esse é o protesto que faço como membro da Co-
missão. E estava aqui neste instante o Senador Garibal-
di Alves, que é Presidente da Comissão. É um absurdo! 
Nós não podemos admitir isso. É um desrespeito com 
o Senado que não pode continuar acontecendo! É o 
protesto que faço na qualidade de Senador e membro 
dessas duas comissões. É inaceitável, é um absurdo o 
descaso que o Governo tem para com esta Casa. Eu 
protesto e quero que fique consignado esse protesto 
em nome dos meus colegas membros das Comissões 
e dos meus colegas desta Casa.

Sr. Presidente, o que aconteceu hoje em Cama-
çari, na Bahia, ultrapassa todos os limites, se é que 
ainda havia limites a serem ultrapassados na escalada 
de violência a que a Bahia vem sendo submetida. 

Srs. Senadores, o Delegado Cleiton Leão, titular 
da 18ª Delegacia de Polícia da cidade de Camaçari, 
foi morto, atingido por tiros de metralhadora, enquanto 
dava entrevista, ao vivo, para uma rádio local. Os que 
acompanhavam a entrevista chegaram a escutar o es-
tampido dos tiros e a voz da esposa do delegado gri-
tando por socorro e invocando a providência divina.

Um episódio estarrecedor, Sr. Presidente, que 
dá a nós todos a dimensão a que chegou o desca-
labro no que se refere à violência, ao sentimento de 

desamparo e de insegurança que todos os baianos 
vimos vivenciando.

Cleiton Leão, considerado um dos melhores de-
legados da Bahia, era titular da delegacia de Cama-
çari há pouco mais de um ano e, neste período, vinha 
comandando e intensificando o combate ao tráfico de 
drogas e ao crime organizado na região.

Srªs e Srs. Senadores, não é mera figura de re-
tórica: a Bahia está em estado de choque.

Difícil sabermos até quando despencaremos 
nesse abismo sem fim em que se tornou a questão 
da segurança pública na Bahia.

Nesta semana, mais uma revista semanal, desta 
feita a revista IstoÉ, traz uma matéria sobre o assunto 
e chama Salvador de cidade amedrontada.

Os depoimentos que a revista colhe apontam 
todos na mesma direção: da perplexidade, da falta de 
esperanças e da tentativa individual de se arrumar um 
jeito próprio de se defender, de proteger sua família, 
enfim, de tentar conviver em um ambiente da mais 
absoluta falta de segurança.

Uma baiana ouvida pela reportagem diz: “Salvador 
está sitiada pelo medo. Não fico sossegada enquanto 
os meus filhos não chegam em casa”.

Não seria assim tão surpreendente esse teste-
munho, Sr. Presidente, não tivesse partido justamente 
de uma delegada de polícia, uma pessoa treinada para 
avaliar e enfrentar situações de perigo.

Outra cidadã ouvida, professora, diz que, em 
razão da falta de segurança para mestres e alunos, 
a escola pública que dirige deixou de oferecer aulas 
noturnas e completa:

Tive de aprender a conviver com a vio-
lência. Já não me intimido quando vejo alguém 
armado. Ouço histórias de violência todos os 
dias. Filho que apanhou da polícia; irmão que 
morreu por causa do tráfico; aluno vítima de 
bala perdida.

Srªs e Srs. Senadores, infelizmente, como de-
monstra o atentado de hoje, não apenas a nossa capital 
encontra-se a mercê da bandidagem. O medo está em 
toda a parte, não é uma exclusividade de Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do 
Estado, 4.796 pessoas foram assassinadas na Bahia 
em 2009, 48,9% a mais do que em 2006; quase 50% 
de crescimento.

Junto com as mortes violentas, cresceram numa 
espiral perversa também os roubos, os sequestros re-
lâmpagos e os crimes contra o patrimônio. Há apenas 
duas semanas, comentei aqui o artigo do Jornalista 
Samuel Celestino denominado “Salvador é uma cidade 
sitiada pelo medo”. 
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Hoje, poucos dias depois, somos obrigados a 
constatar que, por incrível que possa parecer, a situ-
ação se agravou mais ainda.

A ousadia da bandidagem ao atacar e matar 
um delegado da expressão e importância de Cleiton 
Leão, em plena luz do dia e em uma via movimenta-
da, apenas traduz a sensação de impunidade que o 
crime organizado vem experimentando no Estado da 
Bahia, resultado de uma política de segurança pública 
incompetente e tacanha.

É um episódio, Senadores, para não ser esque-
cido, pois a morte do Delegado Cleiton Leão não pode 
ter sido em vão. É um episódio triste, que nos assusta, 
nos envergonha a todos e exige pronta resposta do 
Governador Jaques Wagner e das autoridades res-
ponsáveis. Chega de insegurança pública, Governador! 
Aja, Governador! Não aceitamos. A Bahia não aceita 
mais conviver com esta situação, Governador. Cure a 
segurança pública da Bahia da incompetência do seu 
Governo! É inacreditável o que está acontecendo! 
Chega! A Bahia não aguenta mais.

A cobrança vai ser agora todo dia. Vamos cobrar 
providências desse Governo, que está sendo incom-
petente em várias áreas, mas muito mais ainda na 
segurança pública.

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

Agora convidamos... Cadê a Senadora Lúcia Vânia? 
Seria a da vez. Encantadora Senadora de Goiás. Ela, 
sem dúvida nenhuma, e D. Ruth Cardoso simbolizaram 
a sensibilidade e o amor do Governo Fernando Hen-
rique Cardoso, o Programa Solidariedade e o Peti. E 
Fernando Henrique Cardoso foi um grande estadista. 
Eu, daqui, quis Deus como Presidente, vi uma entre-
vista dele aconselhando o Luiz Inácio que o grande 
problema seria a violência.

E aí ficou e hoje nós tivemos vários pronuncia-
mentos denunciando a barbárie que vivemos.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente, obrigada pelos elogios ao 
Presidente Fernando Henrique.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começou 
ontem (25/05) em Rio Verde, no Estado de Goiás, a 
Feira da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços 
do Sudoeste Goiano (Sudoexpo).

Trata-se da maior feira multisetorial do Centro-
Oeste. São aguardadas cerca de 30 empresas dos 
setores de indústria, comércio, prestação de serviços, 
instituições de ensino e órgãos públicos, como pre-
feituras e secretarias municipais da região sudoeste 
de Goiás.

Atualmente, a iniciativa é promovida a cada dois 
anos pela Associação Comercial e Industrial de Rio 
Verde, com o apoio dos governos municipal e esta-
dual, além da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil.

Dentre outras promoções, o Sebrae vai realizar 
Encontros de Oportunidades, com representantes do 
Mercosul e representantes da Ásia. O que significa 
que a feira trará oportunidades para os empresários 
expandirem seus negócios, apresentarem seus produ-
tos, oportunizando mais investimentos e geração de 
empregos para a região.

Funcionando, inicialmente, como um apêndice da 
Feira Agropecuária, a feira foi reformulada e ganhou 
novos espaços, proporcionando mais conforto para 
todos, visitantes e expositores.

Atingindo o seu nível de amadurecimento e pro-
fissionalismo, a Sudoexpo conta com mais de 15 mil 
metros quadrados, com uma infraestrutura completa, 
moderno sistema de iluminação, corredores carpeta-
dos e praças temáticas, com expectativa de receber 
cerca de 40 mil visitantes.

Dentre as atrações culturais podemos destacar: 
a realização do Barzinho e Violão, com o objetivo de 
mostrar os valores musicais da cidade; o 1º Festival 
Gastronômico de Rio Verde, com os restaurantes se 
obrigando a apresentar um prato à base de abóbo-
ra, como forma de incentivar a cultura do produto; os 
desfiles, mostrando as tendências da moda da região, 
como vestuário e joias.

No aspecto econômico e de negócios, a novida-
de é a exposição de artigos náuticos, que responde à 
aceleração da construção de lagos no Município.

Empresarialmente, a feira também vai viabilizar o 
contato direto com grandes empresas e redes, a troca 
de informações e o acesso a novas tecnologias. Uma 
verdadeira “ponte entre oferta e demanda”, como di-
zem seus idealizadores, os diretores da Associação 
Comercial e Industrial.

Para se ter uma ideia das oportunidades ofereci-
das pela Sudoexpo, o seu foco maior será a busca de 
resultados práticos para o empresariado local, propi-
ciando ao empresário a possibilidade de identificar e 
captar novos fornecedores.

Se há um Município capaz de receber a grandio-
sidade de uma feira como a Sudoexpo, é Rio Verde, 
que se transformou num formidável pólo econômico 
da região.

É o segundo Município mais competitivo do Es-
tado. É o segundo produtor goiano de soja, 3º de mi-
lho e 4º de sorgo. Com rebanho de 320 mil cabeças 
de gado e 14,1 milhões de aves, a cidade abriga uma 
unidade industrial da BRF, além de agroindústrias 
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como a Cargill Agrícola, Siol, Kowalski, Pioneer, John 
Deere, Monsanto, Case, Brasilata, Grupo Cereal, Co-
migo entre outras.

Conforme dados da Associação Comercial, são 
4.007 empresas formais registradas no Município, 
empregando em torno de 45 mil trabalhadores com 
carteira de trabalho assinada.

O agronegócio se transformou no ícone do Muni-
cípio. Em abril, conforme pronunciamento que fiz aqui 
desta tribuna, aconteceu um dos maiores eventos do 
agronegócio brasileiro, o Tecnoshow Comigo 2010. 
Mas não é só o agronegócio. Rio Verde demonstra, 
mais uma vez, a força econômica que tem o sudoes-
te goiano.

Sr. Presidente, indubitavelmente, o Estado de 
Goiás mantém a força de sua agropecuária, ao mes-
mo tempo em que faz avançar o seu processo de in-
dustrialização.

De 2008 para 2009, o setor industrial foi desta-
que entre os setores demandantes de financiamentos 
do BNDES, crescendo a uma taxa de 47% no valor 
dos desembolsos e 99% no número de operações 
realizadas.

Esse é o pólo econômico da região sudoeste do 
Estado de Goiás, que se mostra para o Centro-Oeste 
e para o Brasil. É um processo de desenvolvimento 
econômico e social, sustentável, que vem ao encon-
tro das necessidades de qualidade de vida de nossa 
população.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
Prefeito da cidade de Rio Verde, Dr. Juraci, bem como 
a Câmara de Vereadores, que tem também trabalhado 
para que a cidade de Rio Verde se torne uma cidade 
pólo, uma cidade cujo desenvolvimento econômico 
revela a pujança da região sudoeste.

Quero cumprimentar todos os pioneiros, o ex-
Prefeito Paulo Roberto Cunha, os Deputados Esta-
duais, Padre Ferreira, e todos, enfim, que ajudaram a 
fazer a grandeza do daquela região.

Portanto, deixo aqui meus cumprimentos a todos 
os realizadores dessa feira. Deixo também meus sen-
timentos pela impossibilidade de descer no aeropor-
to de Rio Verde, uma vez que houve um blackout no 
aeroporto, portanto, impossibilitando nossa presença 
para participar da abertura da feira. Mas deixo meus 
cumprimentos e principalmente meu augúrio de que 
essa feira será um novo marco para a cidade de Rio 
Verde, não só no aspecto econômico, mas também 
em outros aspectos, culturais e sociais, como é o ob-
jetivo dessa feira.

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

Convidamos agora um Líder. Seria o Senador Mão 

Santa, mas, como estou presidindo, quero ter o prazer 
de ceder a Valdir Raupp, que seria o seguinte. Ele foi o 
meu Líder no PMDB. Eu fui o primeiro a subscrever a 
sua indicação, que foi por unanimidade. Infelizmente, 
lá no Piauí, o menino queria entregar a minha cabeça, 
como fizeram com São João Batista para Herodes, e 
eu não poderia ser candidato.

Mas eu tenho uma grande gratidão a V. Exª quan-
do liderou o PMDB de que eu fazia parte.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como Líder. 
Sem revisão do orador) – Obrigado, meu Presidente. 
V. Exª sabe muito bem que, se dependesse de mim, V. 
Exª teria continuado sempre no PMDB. Está fazendo 
muita falta em nossa Bancada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi ofí-
cio da Associação dos Exportadores e Comerciantes 
e Produtores de Café de Rondônia, solicitando apoio 
ao pleito apresentado por essa entidade ao Ministério 
da Agricultura e à Companhia Nacional de Abasteci-
mento – Conab para que o café produzido no Estado 
de Rondônia seja adquirido pelo Governo Federal por 
meio do Programa de Garantia de Preços Mínimos do 
Governo Federal.

Trata-se de reivindicação justa, de elevado mé-
rito social e econômico, pois concederia incentivo ao 
produtor agrícola de uma das regiões mais distantes 
dos grandes centros econômicos e que significa con-
tribuir para a desconcentração econômica e redução 
das grandes desigualdades sociais e regionais exis-
tentes no País.

A consolidação da nova fronteira agrícola que 
se desenvolve no Estado de Rondônia merece um 
tratamento especial e prioritário, pois contribui direta-
mente para o aumento e a diversificação da produção 
agrícola nacional e para a redução de problemas de 
desabastecimento decorrentes de frustrações de sa-
fras em outras regiões do País.

Os cafeicultores do Estado de Rondônia enfren-
tam, atualmente, um período de grandes dificuldades 
em decorrência da forte queda dos preços da saca de 
café. O cafeicultor de Rondônia recebe apenas R$1,58 
por quilo de café produzido – R$95,00 por saca de 
sessenta quilos –, o que está muito abaixo dos custos 
reais para produzir o café.

Não podemos admitir uma situação em que o ca-
feicultor paga para produzir e não recebe nem o mínimo 
para cobrir os custos de produção. Não se pode fazer 
agricultura dessa forma, e o Brasil não pode tratar seus 
agricultores como cidadãos de segunda classe.

Não estamos pedindo o mesmo tratamento nem 
os subsídios que os países desenvolvidos dão a seus 
agricultores. Queremos apenas o mínimo de realismo, 
o mínimo de dignidade e o mínimo de racionalidade no 
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tratamento com brasileiros dedicados ao trabalho, que 
vivem e lutam em regiões distantes dos grandes cen-
tros, em benefício do Brasil e de nossa economia.

Sabemos que nenhum setor da economia bra-
sileira se equipara à agricultura ao considerarmos o 
conjunto dos bens e serviços por ela produzidos e os 
benefícios sociais e econômicos prestados ao País. A 
agricultura continua sendo o principal setor da economia 
em termos de geração de empregos diretos e estáveis, 
de exportações e geração de divisas necessárias para 
o equilíbrio de nossas contas externas, no combate à 
inflação e na oferta de alimentos necessários à mesa 
dos brasileiros.

Sem a contribuição do setor agrícola, o Brasil não 
teria condições de implantar o programa Fome Zero, de 
combater a desnutrição e a inflação, de gerar os saldos 
da balança comercial necessários para atravessar as 
grandes crises econômicas internacionais sem sofrer 
danos econômicos e sociais irreparáveis.

Ter segurança alimentar significa ter paz social 
para que o Brasil possa se desenvolver, progredir 
social e economicamente. Isso só se consegue com 
a existência de uma agricultura forte, moderna, pro-
dutiva e eficiente. Sem a contribuição fundamental e 
insubstituível da agricultura, o Brasil não poderia atin-
gir as metas dos Objetivos do Milênio, com as quais 
o nosso País está fortemente comprometido junto às 
Nações Unidas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tudo isso 
e muito mais que não foi mencionado devemos à agri-
cultura e aos produtores agrícolas brasileiros, que en-
frentam dificuldades cambiais, climáticas, vendem seus 
produtos com pequenas margens de lucro e, algumas 
vezes, até mesmo com prejuízo.

A realidade do produtor agrícola no Brasil não é 
entendida por muitos. Nossos agricultores enfrentam 
concorrência desleal de países ricos que subsidiam 
seus produtores agrícolas, enfrentam financiamentos 
em condições desfavoráveis e ainda são obrigados a 
pagar para trabalhar, como é o caso dos produtores 
de café de Rondônia. 

O Estado de Rondônia, Sr. Presidente, é, atual-
mente, o segundo maior produtor de café tipo Conilon 
do Brasil, com produção aproximada de dois milhões 
de sacas na safra 2009/2010 e geração de 40 mil em-
pregos, com faturamento superior a R$250 milhões. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, o Brasil 
pretende ser a quinta economia do planeta na segunda 
metade desta década, pois tem todas as condições po-
tenciais para atingir esse objetivo e, com isso, melhorar 
as condições de vida da nossa população.

No entanto, se o Brasil não tiver uma agricultura 
forte, competitiva, moderna, eficaz, com elevados níveis 

de produção e produtividade, jamais atingirá essa con-
dição de grande potência. Basta olharmos o conjunto 
de países que estão passando por crises profundas e 
repetidas, crises que se originam em um setor produ-
tivo ineficiente, em descontrole de gastos públicos, em 
endividamento exagerado, em bancos descontrolados, 
em bolhas financeiras, em empréstimos irresponsáveis, 
em autoridades monetárias irresponsáveis. 

O Brasil tem tudo para não cair nessas arma-
dilhas, mas não pode se descuidar de sua produção 
industrial e agrícola, pois um mero equilíbrio macroe-
conômico é capaz de construir um país do futuro sem 
a contribuição dos setores produtivos modernos e efi-
cientes como a agricultura brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo aqui 
o meu apelo ao Sr. Ministro da Agricultura e aos di-
rigentes da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), para que autorize a inclusão da produção do 
café do Estado de Rondônia no Programa de Garantia 
de Preços Mínimos do Governo Federal. Os cafeicul-
tores de Rondônia trabalharão para corresponder ao 
incentivo recebido com dedicação e coragem, para a 
construção de um setor agrícola mais forte, mais mo-
derno e produtivo, com capacidade de gerar empregos, 
renda e divisas para o nosso País.

Tenho plena convicção de que as autoridades do 
Governo Federal darão o apoio que esse pleito merece 
por atender aos interesses maiores da agricultura, da 
nossa economia e do Estado de Rondônia.

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

Agora, convidamos, como orador inscrito, o Senador 
Jayme Campos.

Jayme Campos representa Mato Grosso e o 
DEM. É um dos políticos mais brilhantes e, sem dúvi-
da nenhuma, a mais expressiva força de liderança do 
DEM hoje no Brasil.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores.

Sr. Presidente, vou fazer hoje uma saudação ao 
Grupo Gazeta de Comunicação, do Mato Grosso.

Antes, porém, de iniciar meu discurso que vai 
tratar do voto de aplauso ao Grupo Gazeta, eu, rapi-
damente, quero dizer que ouvi as colocações de al-
guns Senadores, sobretudo as dos Senadores Tasso 
Jereissati e Pedro Simon, sobre a comissão que foi 
designada pelo Senado, a subcomissão que a CCJ 
designou para apreciar a reforma administrativa do 
Senado. Não estou entendendo mais nada, a esta 
altura do campeonato, tendo em vista que, se eles, 
que participaram dessa subcomissão, para avaliarem 
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não só a reforma administrativa, mas sobretudo o pla-
no de cargos e salários, não têm conhecimento... Eu 
conversava há poucos minutos com o Senador Tasso 
Jereissati, e ele me disse que não tem nada contra, 
muito pelo contrário. Todavia, o que ele quer é uma 
explicação mais plausível em relação ao plano de car-
gos e salários, porque da reforma administrativa ele já 
tem conhecimento.

Eu disse a ele que nós temos prazos para que 
seja aprovado este plano de cargos e salários, e ele 
me disse que não tem nada contra. Conversei com o 
meu Líder José Agripino também, que está aguardan-
do apenas o nosso Relator da matéria, designado pela 
Mesa do Senado, que é o Senador Heráclito Fortes, 
que talvez chegue amanhã ou depois de amanhã, para 
ser discutido.

Agora o que me chamou muito a atenção foi di-
zerem que os membros dessa subcomissão não têm 
conhecimento da matéria. Ora, por que não encaminhá-
la, então, ao Plenário desta Casa? Eventualmente, se 
tivermos que melhorar, aprimorar, imagino que o Ple-
nário é competente para tomarmos essa decisão.

Agora não podemos ficar, nesse caso, com essa 
embromação – embromação no bom sentido. Ninguém 
assume nada. Eu acho fundamental o nosso 1º Secre-
tário, que é o Relator designado pela Mesa Diretora, 
trazer a matéria de forma transparente, e cada Senador 
também assumir a sua responsabilidade, sobretudo 
porque, quando os 81 Senadores puderem emitir a sua 
opinião, não tenho dúvida alguma de que passará de 
forma tranquila, não haverá essa discussão aqui, esse 
debate, sobretudo essa desconfiança em relação ao 
Plano de Cargos e Salários dos nossos servidores.

Dessa forma, após conversar com o companhei-
ro, Senador Tasso Jereissati – S. Exª me tirou todas as 
dúvidas –, tenho convicção, estou convencido de que 
ele tem razão, na medida em que diz que não teve co-
nhecimento de como foi proporcionado esse aumento 
em relação ao Plano de Cargos e Salários.

E aqui o Sindilegis, que é o sindicado, já deixou 
bem explicitado, estratificado de tal forma que deixou 
transparente o que vai representar, em termos de 
impacto, na folha de pagamento, o que vai represen-
tar em 2010, o que vai representar em 2011. O que 
falta é chegarmos a um consenso. Na Casa, somos 
81 Senadores, e todos nós temos o direito de opinar. 
Não podemos ficar reduzidos, muitas vezes, a cinco, 
seis, sete, oito Senadores. Se a matéria for ao Plená-
rio da Casa, não tenho dúvida alguma de que nós a 
aprovaremos na semana que vem. É um apelo que eu 
faço, Senador Mão Santa, para que V. Exª transmita 
ao Presidente José Sarney e ao Senador Heráclito 
Fortes este que é o sentimento da maioria absoluta 

dos Srs. Senadores da República que compõem aqui 
o Senado Federal.

Sr. Presidente, é difícil imaginar a consolidação 
do processo democrático brasileiro sem os alicerces 
políticos oferecidos pela imprensa. Nas últimas déca-
das, a comunicação de massa tem servido ao País 
como um farol intenso a iluminar os caminhos éticos 
dessa travessia que empreendemos entre essas tene-
brosas sombras da ditadura militar, há poucos anos, 
e o alvorecer do pleno Estado de direito, desfrutado 
nos dias de hoje.

O debate livre e aberto imprime, cotidianamente, 
uma revolução silenciosa na reestruturação de hábitos e 
costumes outrora reinantes em nossa sociedade. A nos-
sa imprensa tem tido um papel importante na revisão de 
nossa cultura. Denunciando e fiscalizando os poderes 
e suas relações com o mercado, o jornalismo brasileiro 
alcançou um grau de independência e respeitabilidade 
que o coloca entre as entidades imprescindíveis para 
o amadurecimento democrático nacional.

Digo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
para homenagear o aniversário de fundação de um 
dos maiores e mais destacados veículos de comunica-
ção do Centro-Oeste brasileiro, o jornal A Gazeta, de 
Cuiabá, que, no último dia 23 de maio, completou 20 
anos de serviços exemplares à comunidade regional, 
colocando-se sempre ao lado dos reais interesses da 
população e contribuindo, decisivamente, para o aper-
feiçoamento das instituições mato-grossenses.

Nessas duas décadas de vida, A Gazeta trans-
formou-se em indispensável porta-voz dos anseios 
regionais, reportando com fidelidade as mais legíti-
mas preocupações do povo, esclarecendo a opinião 
pública e informando com isenção os temas de rele-
vância para todos.

Posso dar um testemunho pessoal, porque o iní-
cio da circulação desse jornal coincide com a minha 
eleição para o Governo de Mato Grosso. E obtive deste 
organismo um tratamento à altura da discussão que 
se desenvolveu naquele pleito.

Nos quatro anos seguintes, já como Governador 
do Estado, encontrei em A Gazeta o apoio necessário 
para empreender uma gestão digna e transparente. 
Tive respaldo quando promovi mudanças conceituais 
relevantes na Administração Estadual, como a reforma 
administrativa, a privatização de empresas deficitárias 
e a implantação do programa de zoneamento agroam-
biental da região. Por outro lado, recebi críticas quando 
o Governo mereceu. Foram sempre comentários cons-
trutivos, na linha da defesa de interesses maiores da 
nossa comunidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como já 
disse, esse jornal contribuiu em muito para que eu 
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realizasse um governo transparente e dinâmico, até 
porque jamais tentei cooptar a imprensa livre e nunca 
censurei nenhuma crítica à atuação da Administração 
Estadual. Sempre respeitei a integridade da oposição, 
garantindo a ela a liberdade de expressão e o seu ple-
no exercício crítico.

A imprensa é aliada dos governantes sérios e 
comprometidos com o bem comum quando desem-
penha seu papel desonerada de vícios ideológicos e 
partidários.

Nesse sentido, o jornal A Gazeta tem sido um 
símbolo de independência e correção nas notícias di-
vulgadas. Nos últimos 20 anos, o jornal cresceu e se 
transformou no Grupo Gazeta de Comunicação, que 
envolve sete empresas na capital e mais três emisso-
ras de rádio no interior. Possui um dos mais moder-
nos parques gráficos do País, o que permite agilidade 
na edição do diário que se tornou leitura obrigatória 
para o público mato-grossense. Além do jornal e das 
emissoras de rádio, o conglomerado também mantém 
emissoras de TV que integram uma das redes de maior 
audiência na capital e em toda a região.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é indis-
pensável enaltecer a figura do jornalista João Dorileo 
Leal, que, munido apenas de seus ideais, construiu um 
grupo forte e respeitado. A obstinação e a crença ina-
balável desse profissional são as bases que sustentam 
o desenvolvimento dessa empresa. Dorileo prosperou 
porque sua fé em Mato Grosso é forte e indestrutível. 
Como jornalista, ele mantém intactos seus compro-
missos com a informação e com uma linha editorial 
isenta e independente; mas, como empresário, ele 
tem demonstrado sua visão futurista e seu tino para 
os negócios.

Outro aspecto que diferencia A Gazeta é o com-
prometimento de seus profissionais, completamente 
imbuídos na filosofia da empresa. São, na maioria, 
jornalistas, radialistas e técnicos que primam por uma 
atuação digna e pautada nos mais elevados princípios 
da liberdade, da independência e do engajamento 
com a verdade.

Sr. Presidente, aproveito a comemoração desse 
evento importante para a imprensa mato-grossense 
para requerer da Mesa Diretora do Senado Federal 
Votos de Aplausos ao jornalista e empreendedor Do-
rileo Leal, e a todos os funcionários do jornal A Gazeta 
pelo transcurso do vigésimo aniversário desse órgão 
de comunicação social.

Trata-se do reconhecimento desta Casa a um 
empresário e a técnicos e jornalistas que contribuem 
de maneira decisiva para o debate soberano dos prin-
cipais temas da comunidade regional, na busca per-

manente de melhores condições de vida para o povo 
mato-grossense.

Estejam certos, Srªs e Srs. Senadores: só cons-
truiremos uma Nação solidária e socialmente justa se 
os valores de nossa imprensa estiverem fincados nos 
princípios da ética, da moralidade e da soberania.

Se, por um lado, a imprensa tem o dever patrióti-
co de fiscalizar a sociedade, por outro, não lhe é dado 
também o direito de julgamentos precipitados e, muito 
menos, de linchamentos morais.

A imprensa é um farol da liberdade, não um ins-
trumento da inquisição. Ela existe para promover igual-
dade e não rancores.

Quero, então, manifestar meu respeito a todos 
os profissionais da imprensa de Mato Grosso e do 
Brasil, que praticam o jornalismo sadio e verdadeiro, 
cumprimentando o jornal A Gazeta pelo seu vigésimo 
aniversário. Certo de que com a responsabilidade da 
imprensa também viceja a democracia.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha que falar 
na noite de hoje.

Quero reafirmar aqui e novamente reiterar a V. 
Exª que, nesta semana ou, no máximo, na segunda 
ou na terça-feira, com a chegada do nosso 1º Secre-
tário – o Senador João Claudino também faz parte 
da Mesa Diretora – nós iremos, com certeza, fazer 
justiça aqui ao novo Plano de Cargos e Salários dos 
servidores do Senado Federal. É o mínimo que temos 
que proporcionar.

O Senador Pedro Simon disse em sua fala nesta 
tribuna – cheguei ao plenário, e ele estava dizendo –: 
“Olha, o Senado tem que funcionar na terça, na quarta, 
na quinta, na sexta”. Ótimo! Os servidores do Senado 
estão aqui todos os dias. Pelo menos nos dias em que 
estou na Casa – chego aqui na terça de madrugada 
e saio daqui na sexta –, todos estão aqui. Agora, se o 
Plenário da Casa não funciona por um motivo ou por 
outro, se não há sessões aqui, não é culpa dos ser-
vidores do Senado. Muito pelo contrário. Todos cum-
prem literalmente o seu horário, haja vista que hoje, 
obrigatoriamente, todos têm que marcar ponto aqui. 
Todo mundo marca o seu ponto.

Não podemos, em hipótese alguma, diante tal-
vez de um motivo ou de outro, por falta de uma melhor 
informação, deixar de fazer com que o novo Plano de 
Cargos e Salários do Senado Federal seja aprovado, 
até porque temos prazos. No máximo, se não me falha 
a memória, no dia 2 de julho, se não se aprovar, nossos 
servidores não poderão receber aumento.

Portanto, é o apelo que faço a essas duas Exce-
lências que compõem a Mesa, dois valorosos Sena-
dores piauienses e membros da Mesa. Vamos, com 
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certeza, aprovar o novo Plano de Cargos e Salários 
dos servidores do Senado Federal.

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

É com muita satisfação que acusamos a presença de 
piauienses em nossa tribuna de honra: o Prefeito Cândi-
do Júnior, de Parnaguá, uma das cidades históricas do 
Piauí. É uma das mais belas lagoas do Nordeste todo. 
Comparando a lagoa de Parnaguá com a de Abaeté, 
só falta o músico Caetano Veloso fazer uma música 
como fizeram para a de Abaeté. Mas é uma beleza. 
É a tradição da gente, famílias tradicionais. Ali está 
o grande Prefeito Cândido Júnior, com perspectivas 
invejáveis na política do Piauí, e o Procurador Ivaldo 
Fontenele, um grande líder no Piauí. Ele é candidato 
também. É muito comum o pessoal da área de direito 
entrar na política. Ele também tem perspectivas inve-
jáveis. Ivaldo Carneiro Fontenele Júnior é Procurador 
do Município e ex-professor de Direito Público. E mais 
o Dr. Igor de Carvalho.

Agora, vamos chamar, como Líder, José Nery. 
José Nery representa o PSOL e o Estado do Pará. 

Heloísa Helena, que com toda certeza haverá de 
voltar ao Senado da República, deu um ensinamento 
muito importante. O meu Partido, João Vicente, é o 
partido de Jesus, o Partido Social Cristão, tem um sím-
bolo, que é o peixe, que lembra Cristo alimentando os 
companheiros famintos, e lembra Juscelino Kubitschek 
também, cantando e encantando com o Peixe Vivo.

Mas, José Nery, aí tem um slogan, Ética na De-
mocracia. E ética é complicado, não é? Max Weber, 
alemão, filósofo, escreveu três livros. Tem ética de con-
vicção, ética de responsabilidade.

Mas ninguém melhor do que Heloísa Helena. Eu 
aprendi aqui. Ela disse: Ética é vergonha na cara e bon-
dade no coração. V. Exª está aqui representando aquela 
grande mulher política que, tenho certeza, haverá de 
voltar a este Senado da República. E V. Exª, porque 
quis, vai ser, sem dúvida nenhuma, o mais votado de-
putado estadual, V. Exª que em pouco tempo ninguém 
o excedeu em bravura, estoicismo e coragem. 

V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senado-
res, primeiro, obrigado a V. Exª por essas referências 
tão elogiosas de reconhecimento ao trabalho e à luta 
da ex-Senadora, atual Vereadora por Maceió, Alagoas, 
e nossa Presidente Nacional do Partido Socialismo e 
Liberdade. Obrigado a V. Exª pela forma como se di-
rige para reconhecer o trabalho e a luta de Heloísa 
Helena. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero re-
gistrar com satisfação uma etapa importante da luta 
contra o trabalho escravo no Brasil, representado, 
primeiro, no I Encontro Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo, que se realiza entre os dias 25 a 
27 de maio.

E ontem tive a satisfação de participar da reunião 
de abertura desse importante evento no auditório da 
Procuradoria Geral da República, onde foi possível 
reunir a representação dos três Poderes da República 
– Executivo, Legislativo e Judiciário –, e outras institui-
ções, como o Ministério Público, além de numerosa e 
qualificada representação da sociedade civil brasileira, 
através das diversas organizações e movimentos que 
compõem a Comissão Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo e a Frente Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo.

O encontro a que me refiro tentará, nos três dias 
em que se realiza, debater à luz da Constituição bra-
sileira, à luz daquilo que prevê os princípios legais e 
jurídicos do nosso País, discutir e afirmar que é ina-
ceitável a existência de trabalho escravo em pleno 
século XXI.

Nesse sentido, os debates que ali se realizam 
têm por objetivo organizar uma resposta mais firme da 
sociedade e das instituições para elaborarmos e execu-
tarmos planos e medidas que efetivamente contribuam 
para erradicar o trabalho escravo no País.

Tive a oportunidade de participar hoje à tarde de 
uma Mesa coordenada pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), com sua representação no Brasil, 
com a presença do Dr. Luiz Machado e um debate 
bastante direto, franco e transparente, com a presen-
ça, na Mesa, também dos Deputados Federais Paulo 
Rocha, Vice-Presidente da Frente Parlamentar Mista 
pela Erradicação do Trabalho Escravo; e do Deputado 
Moreira Mendes, de Rondônia, representando a Frente 
Parlamentar da Agropecuária.

Foi importante a manifestação dos membros da 
Mesa sobre a contribuição que pode e deve oferecer 
o Congresso Nacional na luta pela erradicação do tra-
balho escravo.

Temos apresentado como prioridade entre as 
matérias legislativas que tratam do combate ao traba-
lho escravo a PEC nº 438, de 2001, de autoria, nesta 
Casa, do ex-Senador paraense Ademir Andrade, à qual, 
na Câmara dos Deputados foram apensados, depois 
de aprovada aqui em dois turnos, vários projetos que 
tratam do mesmo tema, entre os quais um de autoria 
do Deputado Federal Paulo Rocha. Essa PEC nº 438, 
de 2001, é a prioridade de todos os movimentos so-
ciais, das instituições governamentais, daqueles que, 
no Poder Judiciário e no Ministério Público, lutam pela 
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erradicação do trabalho escravo no Brasil, porque essa 
PEC prevê a expropriação, o confisco de áreas de 
propriedades onde for constatado o crime do trabalho 
escravo, seja no campo, seja na cidade.

E hoje, também, Sr. Presidente, esteve presente à 
Câmara dos Deputados uma numerosa representação 
de entidades da sociedade civil, com a presença de 
dois Ministros de Estado e a representação de outros 
dois Ministérios – no caso o Ministro Paulo Vanucchi, 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, e o Ministro Carlos Lupi – e a representação 
dos Ministérios da Agricultura e da Cultura, juntamente 
com várias entidades da sociedade civil, a exemplo da 
Ordem dos Advogados, da Comissão de Justiça e Paz 
da CNBB, da Associação Nacional dos Procuradores 
da República, da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho, do Sinait, da CPT, do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra, da Via Campesina, com 
a presença da ONG Humanos Direitos. Entre seus re-
presentantes estavam Padre Ricardo Resende, o ator 
Wagner Moura, a atriz Vic Militello, além de outros, 
justamente para entregar ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Michel Temer, um abaixo-
assinado com 285 mil assinaturas, solicitando pressa 
e urgência na votação da PEC 438, que trata justa-
mente da expropriação, no caso, da área urbana para 
reforma urbana. E quando a expropriação de área for 
na área rural para reforma agrária, para que nenhum 
escravagista contemporâneo, nenhum daqueles que 
se acham acima da lei e das instituições continue pra-
ticando esse crime impunemente. 

Apesar de o crime do trabalho escravo estar pre-
visto no nosso Código Penal, é triste e lamentável, Sr. 
Presidente, que nenhum escravagista, nenhum da-
queles que transformou seres humanos em condições 
análogas às de escravo, nenhum deles está pagando 
na prisão pelos crimes cometidos, apesar da previsão 
legal nessa direção.

Portanto, o apelo feito à Câmara dos Deputados 
e a expressiva manifestação de brasileiros por meio 
do abaixo-assinado e da representação que compa-
receu à audiência com o Presidente da Câmara nos 
dão a esperança de que possamos, ainda em 2010, ver 
aprovada essa lei, essa emenda constitucional que vai 
garantir a expropriação de áreas onde for constatado 
o crime de trabalho escravo.

Amanhã, um conjunto dessas entidades se ma-
nifestarão igualmente pela aprovação de matéria le-
gislativa e denunciarão, aqui mesmo no gramado do 
Congresso Nacional, a existência de trabalho escravo 
contemporâneo. I

Recebemos, no dia de hoje, a visita da relatora 
da ONU para as Formas Contemporâneas de Escravi-

dão, que visita vários Estados brasileiros e acompanha 
com interesse não só a realidade em si do trabalho 
escravo, mas, sobretudo, o trabalho realizado pelas 
instituições do nosso País no sentido de combater e 
erradicar essa chaga social.

A relatora da ONU concluirá o seu trabalho em 
setembro, quando apresentará à Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, com certeza, além do 
diagnóstico dessa realidade no mundo, apresentará 
para os diversos países as recomendações pelas quais 
as instituições nacionais, seja no Brasil ou em outros 
países, devem seguir no sentido de aprofundar a luta 
contra o trabalho escravo contemporâneo, no sentido 
mesmo da sua erradicação.

Mas, Sr. Presidente, queria também registrar o 
importante seminário de integração da Universidade 
Federal do Pará, reunindo especialmente os campi 
de Abaetetuba, Cametá e Tucuruí, na região do Baixo 
Tocantins, no Pará. Esse importante seminário se rea-
lizará amanhã, Senador Claudino, com a participação 
de Prefeitos, Vereadores, movimentos sociais, estu-
dantes universitários e do ensino médio, na cidade de 
Abaetetuba, para discutir a criação da Universidade 
Federal da Amazônia Tocantina, que vai procurar es-
truturar, dessa forma, com a devida independência e 
autonomia, uma nova estrutura que garanta a instala-
ção de uma universidade com foco no debate relacio-
nado com os problemas regionais. Seria a instalação 
da Universidade da Amazônia Tocantina, depois da 
instalação da Universidade Federal do Oeste do Pará 
– Ufopa, já em funcionamento, em desdobramento ao 
trabalho antes realizado naquela região Oeste do Pará 
pela Universidade Federal do Pará. 

Está em debate o projeto para instalação da Uni-
versidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Agora, 
pretendemos apresentar, aqui no Senado Federal, o 
projeto autorizativo, tratando da criação da Universi-
dade Federal da Amazônia Tocantina. O projeto que 
aqui apresentaremos será fruto dessa discussão co-
legiada, coletiva, ampla. 

Que esse seminário realizado no dia 27 de maio 
no Campus Universitário de Abaetetuba, reunindo 
professores, estudantes e autoridades da região e os 
movimentos sociais, para discutir a integração desses 
diversos campi, discutir as tarefas e a importância de 
uma universidade regional focada na discussão do 
mesmo desenvolvimento regional, possa instrumenta-
lizar esse debate, formular proposições que nos deem 
condições de apresentar um projeto para criação da 
Universidade Federal da Amazônia Tocantina. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Nery, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
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da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Vicente Claudino, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Quero parabenizar o Senador José Nery 
pelo pronunciamento e as preocupações com o grande 
Estado do Pará e a Amazônia brasileira.

Pela lista de oradores, concedo a palavra ao no-
bre Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é uma honra estar neste ple-
nário piauiense, com V. Exª presidindo esta sessão e 
o Senador Mão Santa, que muito gentilmente cedeu 
seu espaço para que eu antecipasse a minha fala, 
estando aqui, no nosso plenário, cercado de diversas 
personalidades da política piauiense.

Parabéns a todos nós, brasileiros, pela história 
do Estado de V. Exª e pelo desempenho que V. Exªs 
têm aqui, no Senado Federal. Parabenizo aos que fa-
zem o Estado do Piauí pelo nível de Parlamentares 
que encaminhou a esta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “quando 
um jornalista é assassinado ou agredido, a liberdade 
de expressão é atingida”. Com essas palavras, o Di-
retor de Liberdade de Imprensa e Informação da So-
ciedade Interamericana de Imprensa – SIP –, Ricardo 
Trotti, defendeu a tese da Procuradora Regional da 
República, Janice Ascari, do Ministério Público de São 
Paulo, em favor da federalização dos crimes de cunho 
político contra jornalistas.

A ideia tem o mérito de reduzir as influências 
locais nas investigações de delitos de cunho político, 
evitando, muitas vezes, a impunidade decorrente des-
sas ingerências.

Para que os crimes contra jornalistas passem 
para o âmbito da Justiça Federal é necessário alterar 
o art. 109 da Constituição, que estabelece as compe-
tências dos Juízes Federais.

A ideia apresentada em 18 de maio do corrente, 
no encontro “Falhas e Brechas da Justiça: como evitar 
a impunidade nos crimes contra a imprensa”, realiza-
do na PUC do Rio, ganha força apoiada no exemplo 
norte-americano.

O Presidente Barack Obama sancionou na se-
gunda-feira, 17 de maio, uma lei sobre liberdade de 
imprensa, batizada “Lei Daniel Pearl”. O nome da lei 
é uma homenagem ao jornalista norte-americano do 
Wall Street Journal, brutalmente decapitado no Pa-
quistão, em 2002.

A iniciativa exige que o Departamento de Estado 
descreva com mais detalhes, em seu relatório anual 
sobre direitos humanos, a situação da liberdade de 
imprensa em todos os países do mundo e identifique 

com precisão aqueles que a violam. O texto prevê 
ainda que as nações mais restritivas sofram sanções 
econômicas e legais.

Durante a cerimônia de sanção, o Presidente 
enfatizou que essa lei envia uma forte mensagem 
sobre valores essenciais relacionados à liberdade de 
imprensa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a referida 
lei encontrou repercussão imediata no Brasil.

Ficou evidenciado, pela fala da Procuradora Jani-
ce Ascari, abraçada de pronto por Ricardo Trotti, que o 
Governo brasileiro deveria encampar a federalização, 
talvez a partir de uma adaptação da Lei Daniel Pearl. 
Segundo o Diretor de Defesa dos Direitos Humanos 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, Fernando Matos, a federalização tinha que 
ser corriqueira.

Enquanto houve esse tabu de “ah, não vou fe-
deralizar porque o Ministério Público Estadual perde 
força, enquanto fica essa briga só quem lucra é o cri-
me”. De cada dez assassinos de jornalistas, no Brasil, 
apenas dois são presos.

Outra ideia apresentada pela Procuradora Janice 
foi a criação de um fundo para custear os processos 
enfrentados por jornalistas no exercício da profissão, 
como ações de indenização. Isso porque há duas for-
mas de intimidação do exercício do jornalismo: primei-
ro, proibir veículos e jornalistas de falar sobre fulano; 
depois, após a publicação, entrar com ações de inde-
nização. Aí, o jornalista tem que se preocupar com o 
valor de indenização, com a contratação e o pagamen-
to do advogado.

Do mesmo modo, outra sugestão mereceu bas-
tante apoio: a de que as diferentes associações de 
classe pressionem pela aprovação de um projeto de 
lei classificando como prioritários no Judiciário os as-
sassinatos de jornalistas, tratamento hoje dispensado 
apenas a crimes investigados por CPIs.

A tese da Drª Janice, segundo a qual crimes con-
tra jornalistas no exercício da profissão deveriam ser 
acompanhados por grupos de promotores com inves-
tigação feita pela Polícia Federal para evitar pressões, 
recebeu também a acolhida da Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo – Abraji.

“No continente latino-americano, o Brasil é o país 
com maior nível de liberdade de imprensa, mas há ca-
sos graves de censura, o que é uma vergonha, e a lei 
favorece a impunidade por completo, principalmente na 
execução da pena”, completou Viviane Tavares, Pro-
motora de Justiça do Rio de Janeiro, lembrando que 
um dos assassinos do jornalista Tim Lopes, executado 
em 2002 quando fazia uma reportagem na favela Vila 
Cruzeiro, apesar de condenado a 23 anos de cadeia, 

948ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24413 

beneficiou-se do regime semi-aberto, acabou fugindo 
e continua solto; nesta semana, mais um evadiu-se do 
presídio e encontra-se nas ruas, certamente, perpe-
trando novos crimes.

Daí a idéia proposta pela SIP que é a lei brasileira 
da federalização seja denominada Lei Tim Lopes.

Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a maioria dos casos acontece no Nordeste, em regi-
ões mais pobres, onde a atuação do jornalista é mais 
insegura. E, quando se investigam políticos e grupos 
econômicos, há mais impunidade, gerando maior vo-
lume de registros em comparação com grandes cen-
tros urbanos.

Sr. Presidente, comecei meu discurso dizendo 
que “quando um jornalista é assassinado ou agredido, 
a liberdade de expressão é atingida”.

A pressão da mídia é uma das melhores armas 
na elucidação desses crimes.

Acredito na força da mídia e procuro exercer a 
minha cidadania pautado na convicção da força da 
justiça.

Sr. Presidente, em 13 de dezembro de 1984, na 
saída da Polyútil, no km 88 da BR-101, Distrito Indus-
trial de João Pessoa, uma vítima inocente sofreu uma 
emboscada e foi executada com tiros de metralhado-
ras e revólveres. Era meu primo, amigo e sócio e co-
proprietário do jornal Correio da Paraíba, que vinha 
denunciando à época irregularidades concernentes a 
licitações da administração pública estadual e do Mu-
nicípio de João Pessoa.

O crime foi perpetrado por um coronel, Secretário 
de Governo da Casa Militar, e mais quatro PMs usados 
como matadores de aluguel. 

Todos os pistoleiros já foram condenados, exce-
to um último PM, José Alves de Almeida, conhecido 
como cabo “Teixeira”.

À época, o crime só foi elucidado e os assas-
sinos condenados graças à coragem e à ousadia do 
Ministro da Justiça, o pernambucano Fernando Lyra, 
que não hesitou em retirar as investigações do âmbito 
do Estado e determinar à Polícia Federal a apuração 
dos fatos.

Igualmente, foi decisiva a perseverança e cora-
gem do delegado Antônio Flávio Toscano para a pu-
nição dos culpados.

Assim, a família após a condenação dos as-
sassinos, recebeu indenização do Estado pelo crime 
e, mesmo na impossibilidade de se trazer de volta o 
saudoso Paulo Brandão, ao menos houve o resgate da 
confiança na justiça pela certeza da punição.

Até hoje o julgamento do 5º acusado de matar o 
jornalista e empresário, homem digno, bom e que tan-

to orgulho trouxe ao nosso Estado com o seu trabalho 
ético, competente e humano, ainda não aconteceu.

Entre o brutal assassinato e o dia de hoje, pas-
sou-se muito tempo – 26 anos, duas décadas e meia, 
mais de uma geração nasceu e se tornou adulta sem 
que o 5º assassino fosse punido.

É pela memória de Paulo Brandão Cavalcanti Fi-
lho e de centenas de jornalistas, alguns mais ou menos 
anônimos, que foram abatidos cruelmente em meio à 
incomparável tarefa de investigar e levar a verdade 
dos fatos à sociedade, que dedicarei todas as minhas 
energias para transformar a tese da Drª Janice Ascari 
em realidade.

Para tanto, determinei à Consultoria Legislativa 
do Senado da República que inicie as pesquisas para 
as modificações no aparato legal brasileiro, de modo 
a introduzir a federalização desses crimes e o trata-
mento prioritário no ordenamento legal, contribuindo 
para que, na história da imprensa brasileira, não as-
sistamos, de braços cruzados, à proliferação de novos 
mártires chamados Paulos ou Tims.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Concedo a palavra, como Líder do PSC, 
ao Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senador João Vicente, que pre-
side esta sessão de 26 de maio, Parlamentares na 
Casa, brasileiras e brasileiros presentes no plenário 
e os que nos assistem pelo sistema de comunicação 
do Senado, quis Deus estar na presidência o Senador 
João Vicente, que é do Piauí.

Hoje é dia 26 de maio. Amanhã, é 27 de maio. 
Deoclécio Dantas, o mais brilhante jornalista do Piauí – 
naquele tempo, no auge da Pioneira, junto com Carlos 
Augusto, fazia a melhor dupla de comunicação que já 
houve –, terminava seus comentários dizendo: “É uma 
lástima!” Boris Casoy dizia: “É uma vergonha!” Dia 27 
de maio. Quis Deus estar aqui Ivaldo Fontenele, Pro-
curador, Promotor e tudo. Um ano da desgraça lá do 
açude de Cocal. 

Podem dizer que sou contra o Governo do Par-
tido dos Trabalhadores; e sou contra mesmo, porque 
identifiquei um tripé, fiz o diagnóstico muito cedo. Saí 
porque quis. Na companhia energética, fui eu que tive 
o privilégio de indicar o chefe. Esse pessoal gosta de 
roubar ou teria ficado lá, porque nunca vi roubar tanto. 
Saí com medo, apavorado. Eu votei no Luiz Inácio e 
no Governador do PT, mas com aquela conversa que 
enganou todo mundo. A companhia energética e a 
Funasa mandaram que eu indicasse. E só houve um 
jeito de eu me livrar. 
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Eu nunca vi roubalheira tão grande. E eu queria 
deixar para os meus filhos, para os meus netos e para 
o Piauí o exemplo de honra. Que honra, tem; que ver-
gonha, tem; que dignidade, tem.

E eu tenho visão das coisas. O Juscelino Ku-
bitschek, que criou isto: energia e transporte. Um Es-
tado não ia sem energia. E eu vi que ia acabar. Está 
sucateada.

João Vicente, V. Exª e a família toda são empresá-
rios vitoriosos. A Bünge, que eu levei no meu Governo, 
outro dia eu recebi e-mails dizendo que tem dia que 
ela para doze vezes, porque não tem luz. É o caos. A 
companhia energética, eles sucatearam. E eu vi isto, 
a roubalheira, a mesada, a falta de visão. Tiravam todo 
o dinheiro do ICMS, não deixavam botar o dinheiro do 
PCEP lá dentro porque, pela falta de visão, era nes-
sas ONGs que tinham que botar. E não cobravam dos 
próprios prédios do Governo do Estado. Ela está falida, 
não tem energia, não.

E eu me lembro que eu fiz o desenvolvimento: 
das 78 cidades que eu criei, muitas delas não tinham 
nem energia. Mas era investindo lá dentro. Os shop-
pings, não tinha como funcionarem. Tinha que ter uma 
subestação. A de 230 kilowatts, conseguida do Gover-
no Federal, fez nascer a perspectiva de produção de 
grãos de soja no sul. 

A do litoral, que era 69 quilowatts, nós transfor-
mamos para 138 quilowatts.

E eu vi, então, que só tinha uma maneira. Por-
que eu ia ser o culpado de tudo porque eu indiquei ao 
chefe. Embora eu não tivesse mesada, mas quem iria 
acreditar, se todo mundo estava tendo? Aí só teve um 
jeito, João Vicente. E eu não tenho nada, não. Se você 
se der com ele, não tem nada contra esse Zé Dirceu, 
não! Aí, só teve um jeito: fui eu, desta tribuna, quando 
ele era poderoso, chamei-o “Zé Maligno”. Olha, agora 
é qualquer um que chama, mas naquele tempo ele era 
o Primeiro Ministro mais forte deste País. Aí, o Mer-
cadante: “Mão Santa, tu é doido! Pra te segurar...” Aí, 
no outro dia, o “Zé Maligno”, ele tirou. Eu digo: opa, 
eu estou com honra salva. Porque eu queria sair, eu 
que quis. Fui eu que quis sair da companhia deles. A 
Funasa, não; o homem era de bem, o Dr. Veloso. Aí ti-
raram também. Mas nós estamos aqui. Isso! Porque eu 
detectei ali, detectei, fiz o diagnóstico. Eu sou médico, 
sei fazer o diagnóstico. Eu nunca vi tanta mentira. 

Olha, o ex-Governador não pode nem ir porque 
estão botando aquela música do Erasmo Carlos: Pega 
na Mentira. Onde ele chega, “Pega na Mentira”. Aí qui-
serem prender, o Governador que está, porque estava 
na companhia um amplificador no carro, mas disse-
ram que foi um menino de 6 anos. “Pega na Mentira”, 
onde ele chega. 

Eu nunca vi tanta mentira. Dias de mentira, me-
ses, anos de mentira. Eu nunca vi tanta corrupção 
nem no Piauí, nem na história do mundo. Olha, João 
Vicente não tem culpa não, mas a gente entra na his-
tória sem querer. 

O governadorzinho que saiu está lascado. Sabe o 
que é que eles estão dizendo na cidade? Ulysses me 
ensinou “ouça a voz rouca das ruas”. Ulysses Guima-
rães está encantado, e eu ouço. Olha, o governadorzi-
nho que saiu, que era Auxiliar de Escriturário da Caixa, 
nunca teve competência para fazer um concurso. Ele 
tem uma casa bem melhor do que a do João Vicen-
te, que é Senador e a família sabe que tem um poder 
econômico conseguido pelo decente trabalho de meio 
século de que o nordeste é testemunha.

Então, talvez você não saiba, mas o povo na sua 
sabedoria compara. Eu não sei por quê. Eu pergunto: 
por que foram metê-lo nessa história? Eu conheço a 
sua casa, que é uma casa normal, mas a do homem é 
de luxo. Avaliada em dois milhões, fica na entrada da 
cidade, considerando quem vem de Paraíba, rodeada 
de casas de aloprados por todos os lados. É aquele 
conjunto bonito. Dois milhões; só de móveis, a turma 
diz que tem novecentos mil reais. É interessante, mas 
estão comparando. 

O povo na sua sabedoria, diz: “Como é que pode? 
A casa dele é melhor que a do Senador “. 

Eu queria um artigo que foi publicado, de um 
dos homens mais honrados que conheço: Deoclécio 
Dantas.

Tive o privilégio de ser Deputado Estadual junto 
com ele. E aprendi. Hoje eu sou, sem dúvida nenhu-
ma, um dos homens que liderou essa Oposição. Mas 
tem que haver Oposição. Rui Barbosa foi Oposição, e 
está ali no altar. Não é feio, não.

Fui Oposição, para defender os aposentados, 
as professorinhas, os soldados. Hoje só vi clamor de 
violência. E os soldados? Fui ao Piauí e vi as profes-
soras ganhando, em alguns lugares, abaixo do salário. 
Então, aprovamos aqui o piso – o Cristovam... – de 
R$960,00. E isto não aconteceu! O Governo somos 
nós três. Houve um mandado e tal. Elas, as professo-
ras, não têm,garantido, Flexa Ribeiro, aquele piso de 
R$960,00. Então, somos isso.

Para diminuir os impostos. Olha, brasileiros e 
brasileiras, fui eu o primeiro – não foi Globo, não, fui 
eu – a dizer que este País tinha 76 impostos, li um por 
um. E disse que eram cinco meses. E a Globo, com 
seu poderio, com a sua intuição, colocou em dias, 150 
dias. Fui eu, Senador do Piauí, o primeiro a ler, desta 
tribuna, a relação dos impostos: 76.

Brasileiros e brasileiras, trabalharam muito? 
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Hoje é dia 26 de maio. O brasileiro trabalha janeiro, 
fevereiro, março, abril e maio. Ó Flexa Ribeiro – Flexa 
Ribeiro entende muito de dinheiro, ele foi Presidente 
da Federação das Indústrias –, cinco meses é para o 
Governo. Tudo que vocês ganharam trabalhando dia e 
noite, homens e mulheres, trabalhadores do meu Brasil, 
janeiro, fevereiro, março, abril – muitos a noite inteira 
–, tudo, em cinco meses, foi para o Governo. Todo o 
trabalho de cada um. Agora, que vocês vão começar 
a trabalhar para si.

É esta a compreensão, e fomos nós os primei-
ros... Depois vieram as reportagens, mas fui eu aqui. Li 
76, de um por um, parecia jogo de futebol, analisando 
quem criou e quem aumentou. 

Mas eu aprendi a ser Oposição, sabe com quem? 
Ô João Vicente, com Deoclécio Dantas. E era na ditadu-
ra, tinha 24 Deputados estaduais. Ele era da Oposição, 
e eu era do Governo, Governo bom, austero, honrado 
de Lucídio Portela. Era Juarez Tapety o Líder – ouviu, 
João Vicente? – e eu o vice. Um Governador austero. 
A gente se chocava. Mas eu aprendi. Ele é que era 
Oposição, homem fluente. E tenho mesmo desempe-
nho excepcional. Tenho tido porque aonde chego, Flexa 
Ribeiro, estou dando mais autógrafo do que Roberto 
Carlos; é retrato, é não sei o quê...

Então, é o povo que vê uma Oposição com sacri-
fício, com estoicismo, com estudo, com preparo; não 
é leviana, não. Ela está ajudando o Presidente a se 
despertar do aloprado.

Então, vou ler aqui, como homenagem àquele 
com o qual Deus me permitiu ser Deputado, eu como 
vice-Líder do Governo – o Líder era Juarez Tapety, de 
Lucídio, das oposições – naquele tempo de governo 
militar, em 1978, 1979: Deoclécio Dantas. Ele foi vice-
Prefeito, o maior jornalista. Foi um Carlos Lacerda, de 
uma inteligência, de um português, todos os dias na-
quela assembleia, na Rádio Pioneira.

“Comissão de Fachada, Deoclécio Dantas”. 
Há muito tempo eu não o vejo pessoalmente, 

mas é uma figura à qual me curvo: é um dos maiores 
políticos que eu conheci. Vou ler o artigo dele, que 
simboliza o melhor da política do Piauí, o melhor do 
jornalismo do Piauí, do funcionário público, pois de-
pois ele serviu no Tribunal de Contas. Eu me lembro, 
quando eu fui conseguir, com Jesualdo Cavalcanti e 
Luciano Nunes, o Projeto Sanear, para possibilitar o 
desenvolvimento vertical de Teresina. Em Teresina, nós 
botamos 400 quilômetros de esgoto; São Luís tem 40. 
A verticalização não seria fazer shopping, colocando 
o esgoto de 800 banheiros no rio Poti. Foi o Sanear 
que verticalizou.

Então, o Deoclécio trabalhava lá e me ajudou a 
entrar, a conversar e a dialogar, porque tinha um rolo 
da Agespisa, dos esgotos.

E o Tribunal de Contas precisava dar um aval. E 
o Jesualdo Cavalcanti me deu esse aval.

Conveniências políticas não permitiram 
que o Sr. Wellington Dias tomasse providên-
cias sérias contra os responsáveis pelo rom-
pimento da Barragem Algodões I.[É Deoclécio 
Dantas. Não pode dizer que ele é oposição, 
está se candidatando, não é nada.] Mas ele, 
na condição de Governador do Piauí, em maio 
de 2009, fingiu que as responsabilidades se-
riam apuradas e os culpados, punidos. Quan-
ta diferença do WD, que, quando Deputado e 
Vereador, pedia até CPI contra supostos de-
linquentes da administração pública.

O rompimento da Barragem aconteceu 
na tarde de 27 de maio – amanhã vai ter uma 
missa; o líder Corcino, a Betânia Rios até nos 
convidou – de 2009, e já no dia 29, falando aos 
canais de televisão e a quem mais quisesse 
ouvi-lo, o então Governador anunciou edição 
do Decreto nº 13.681, divulgado com a seguinte 
manchete, pela Secretaria de Comunicação do 
Governo: “WD determina criação de comissão 
para apurar tragédia em Algodões I”.

A notícia da Secom, em cinco parágra-
fos, começa dizendo que “O governador, atra-
vés do Decreto nº 13.681, determinou, nesta 
sexta-feira (29), a criação de uma comissão 
para apurar as causas e responsabilidades do 
rompimento da Barragem Algodões I. 

Pura embromação [diz Deoclécio Dantas 
– a verdade, o melhor da História, do jornalismo 
e da política do Piauí]. Publicado na edição nº 
98 do Diário Oficial do Estado, edição de 29 
de maio de 2009, o decreto define, no seu art. 
3º, que “A Comissão terá prazo de 30 (trinta) 
dias para concluir os trabalhos, apresentando 
relativo e conclusivo”.

Amanhã, dia 27, transcorre o primeiro ano 
do grande acidente de Cocal, sem nenhuma 
notícia dada pelo ex-governador - que renun-
ciou há um mês - sobre os efeitos do decreto 
editado apenas para dar uma satisfação aos 
sobreviventes da tragédia na qual 10 pesso-
as perderam a vida, uma outra desapareceu, 
além de prejuízos materiais a mais de 2.000 
habitantes que viviam e trabalhavam na região 
devastada pelo rompimento da Barragem. 

Há poucos dias, procurei um dos inte-
grantes da comissão criada para “apurar as 
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causas e as responsabilidades” do acidente, 
e dele, sem mais detalhes, ouvi a informação 
de que fora convocada para a única reunião 
no gabinete do diretor do Instituto do Desen-
volvimento do Piauí – IDEPI.

Construída que foi com recursos da 
União, não se entende como o rompimento 
de Algodões I não tenha merecido providências 
do Ministério Público Federal, mesmo diante 
da evidência de que, não interessado em en-
contrar os culpados e muito menos puni-los, o 
ex-Governador deixou que o tempo passasse 
sem cobrar resultado da comissão de fachada 
por ele nomeada. Deoclécio Dantas. Comis-
são de fachada.

E aqui, no jornal Diário do Povo, há uma ampla 
reportagem de Luciano Coelho, bravo repórter. Eu só 
vou ler um tópico: 

“Relatório afirma que tragédia de Algo-
dões poderia ser evitada.

(...) O Presidente do Idepi, Norbelino 
Lira de Carvalho, disse que houve excesso 
de confiança e que a tragédia poderia ter sido 
evitada (...). A barragem foi embora por pura 
falta de manutenção”.

É um relatório longo, é uma reportagem longa e 
o seguinte, e o pior: têm três barragens ameaçadas; 
eles detectaram aí, um estudo do Crea. E mais: o Al-
bertão. Também não se toma nenhuma providência. O 
Crea fez três estudos. Ainda têm três barragens: a de 
Salinas, em Itaueiras; Corredores, em Campo Maior; 
e Bezerro, em José de Freitas. A obra de recuperação 
do Albertão que, segundo o Crea, está também em 
condições precárias de falta de segurança. O presi-
dente do Crea informou que as barragens do Estado 
estão monitorizadas.

Eu não vou mais. Foi no jornal Diário do Povo 
uma reportagem.

Mas Flexa Ribeiro, olha, lá tem o Governo do PT, 
não é, Flexa? Olha, olha, eu não te disse que o do Piauí 
era pior, nós ficávamos disputando o ano inteiro, mas 
uma coisa eu reafirmo: Governo do PT é muito pior do 
que um terremoto. Eu estudo, eu sei geografia, eu sei 
geologia. Terremoto são oito segundos, dez segundos. 
O maior durou doze segundos. Quebra, morre gente, 
mas a desgraceira que este PT fez no Piauí, olha...É 
um tripé: mentira, corrupção e incompetência. A baga-
ceira que fez na Companhia Energética, a bagaceira 
que fez na Educação.

A maior glória foi a UESPI. A UESPI foi a maior 
glória do Piauí, o filho do pobre tornar-se doutor. 

E foi um tsunami de incompetência, de ignorância.

Para terminar, viu Flexa Ribeiro, você já pediu, 
mas eu vou logo meter um gol. Nós no pódio. O me-
dalha de ouro de governo porcaria foi o que tivemos 
do PT.

V. Exª, do Pará, fica com a medalha de prata. 
Olha, o Mário Couto conta as desgraceiras de lá, mas 
as do Piauí são muitas.

Está aqui, para terminar. 
A ignorância é audaciosa. 
Atentai bem.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me 

permite um aparte, nobre Senador?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mas deixa eu 

dizer logo a minha lamentação, porque eu preciso pe-
dir forças.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eu estou 
atento.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E o Piauí hoje 
agradece. Deus nos escutou, porque saiu a desgraceira 
e pelo menos entrou um Governador novo. É do PSB 
e estão despontando aí vários nomes valorosos para 
governar o Estado do Piauí: João Vicente é um deles, 
do PTB; o que está lá é do PSB; o PSDB também, 
Prefeito de Teresina; tem o do PCdoB; tem a mulher 
do PV, mas pior do que o PT não tem.

Mas só um. A desgraceira está aqui. Rapaz, a 
Uespi foi um tsunami. Onde eu ando, João Vicente – 
e eu fui agora a São Raimundo Nonato –, fecharam 
tantos cursos. Em Barras, fecharam tantos cursos. A 
Uespi foi que possibilitou filho de pobre ser doutor. Eu 
não estou contra as faculdades privadas. Mas, Dr. João 
Vicente, nem todo mundo tem um pai João Claudino. 
Uma faculdade de Medicina privada é R$4 mil ao mês. 
Onde o pobre vai ser doutor? A Uespi possibilitou 400 
faculdades, 36 campi. O maior desenvolvimento uni-
versitário.

João Vicente, a V. Exª eu devo muito. Foi nosso 
Secretário de Indústria e Comércio. Também colocou 
no Piauí umas duzentas fábricas, a Bünge, a fábrica de 
cimento. Só tinha cerveja Antarctica. Botamos Brahma, 
Skol, guaraná; 27 fábricas de castanha, de guaraná. É 
um monte lá e tal, pelas leis inspiradas por V. Exª.

Mas eu quero dizer o seguinte. Olhe, a Uespi, o 
meu orgulho, você pode pegar Leomar Quintanilha, 
que foi Secretário de Educação agora. Eu acreditei, 
eu fiz com emoção, com vibração, convênios em San 
Marcos, no Peru; convênio em Cuba, convênio com a 
Universidade de Coimbra, com a Fundação Getúlio 
Vargas para supervisionar.

Eu sou formado porque o primeiro curso que eu 
mandei para lá, da Fundação Getúlio Vargas, foi de 
gestão pública. E eu fiz. Era quinta à noite, sexta à 
noite, sábado.
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Então, a Uespi era este sonho: o estudante po-
dia sair do Piauí e, com R$500, fazer um mestrado 
ou um pós-graduado em Coimbra. Eu fui ver quanto 
esses míopes, esses desgraçados, esses aloprados 
mandaram. Nenhum!

O Piauí eu coloquei na era dos transplantes. Cora-
ção, ouviu? Mas, para isso, precisou ter visão, mandar 
os médicos fazerem estágios nos Estados Unidos, em 
São Paulo. Tudo. É. Essas coisas que nós fizemos. Por 
isso que entrou na era do transplantes o Piauí. 

Sim, eu fui ver quantos tinham ido para Coimbra. 
Nenhum! Quinhentos reais. Era uma bolsa, um estímulo. 
Pedi até ao Armazém Paraíba, e ele mandava de prêmio 
de bolsa, aí. Você não é o mecenas da cultura? 

Mas eu vou lhe dizer. Sim, então, em 1990 – dados 
do MEC –, havia dez melhores universidades. Sete... 
Daí a minha preocupação; não há quem ajude mais o 
Luiz Inácio do que eu. Não há, porque eu tenho que 
o despertar. Se ele ficar só ouvindo esses aloprados, 
aqui chega, chega, estou dizendo. Das dez melhores 
universidades, Flexa Ribeiro, em 1990, sete eram pú-
blicas. Daí as minhas preocupações. Três eram priva-
das. Em 2000, houve uma inversão: das dez melhores, 
sete eram privadas. Tem bem aí faculdade que cobra 
o curso de Medicina R$4 mil por mês. Qual é o pobre 
que pode? E três eram públicas: uma era a Uespi, do 
Piauí. Então, isso nos dá essa tranqüilidade.

Mas para provar a desgraceira, ô Flexa Ribeiro, 
atentai bem! Vocês não vão levar o caneco de ouro. O 
Piauí já levou, pelo pior Governador da história. Olha 
aí: “Sobe para 200 o número de escolas fechadas.” É 
muito pior do que um terremoto. Terremoto é ligeirinho. 
São oito segundos. Duzentas escolas! Não sou eu não 
que estou dizendo. 

A denúncia é do Movimento “Dever de 
Classe”, liderado pelo Professor Francisco 
Landim. [E essa família é do Governo, famí-
lia importante, influente. Francisco Landim.] 
Segundo ele, há um levantamento feito pelo 
PSOL do Piauí [cadê o José Nery? Olhe aí: 
esse PSOL é bom. Viva a Heloísa Helena!], 
através do qual ficou constatado que, ao invés 
de 40 [o jornal botou só 40, tudo comprado], 
como foi amplamente noticiado [Olha aí, olha 
aí. 40. Já viu? São 200. O cara está protestan-
do. Como um governo fecha 200 escolas?! São 
200 constatadas; não 40, como noticiaram.], 
ao todo são 200 escolas públicas fechadas ao 
longo dos sete anos do Governo Wellington 
Dias [de mentira.]

Duzentas escolas! 
Ô Flexa Ribeiro! Flexa Ribeiro, preste 

atenção. Duzentas, rapaz! 

Vamos buscar a Governadora para o Piauí para 
se candidatar a qualquer coisa.

Landim informou que a Professora Lour-
des Melo, Presidente do PSOL, está preparan-
do um documentário em torno do assunto a 
ser entregue à imprensa como forma de de-
nunciar à sociedade isso que ele chama de 
abuso de poder. De acordo com o professor 
[Como é que é o nome do homem aqui? Fran-
cisco Landim.], segundo as informações que 
lhe foram repassadas pela Professora Lourdes 
Melo, a área mais atingida com o fechamento 
foi o setor das creches.

As criancinhas... Por isso que eu sou do partido 
de Jesus. “Vinde a mim as criancinhas”; “Ai daqueles 
que escandalizarem as criancinhas”. As creches...

O Leomar Quintanilha está horrorizado. A mulher 
dele é do Piauí, Dª Márcia. “A área mais atingida com o 
fechamento foi o setor das creches, mas o fechamen-
to alcançou todas as etapas do ensino público, até o 
nível universitário.”

Então, ó Deus, ó Deus, nós agradecemos. Está 
escrito no livro de Deus: “depois da tempestade, vem 
a bonança”. Tem um bocado de candidato bom, inclu-
sive o nosso João Vicente.

Flexa Ribeiro, V. Exª quer um aparte? Já se con-
formou que o caneco de ouro é do Piauí: o pior Go-
vernador da história?

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mão 
Santa, eu fico constrangido com o fato de que nós te-
nhamos que ficar disputando esse caneco que não é 
de ouro, mas eu tenho a impressão de que V. Exª vai 
perder. Me aguarde, eu vou subir aí, agora, à tribuna, 
se o nosso Presidente, o nosso Senador João Claudino, 
permitir. V. Exª vai ficar abismado com o que acontece 
no Pará. Eu não gostaria que acontecesse no Piauí nem 
em nenhum Estado do Brasil o que está acontecendo 
no Pará. É lamentável, é lamentável! Quero dizer a V. 
Exª que tenho um compromisso assumido com vários 
Municípios do meu Estado. O último que assumi foi em 
Paragominas, quando estivemos lá há uma semana e 
meia, de que V. Exª teria que ir até lá. Queriam que o 
Senador Mão Santa fosse a Paragominas e a vários 
outros Municípios, e eu disse que V. Exª iria ao Pará. 
Então, tenho que cumprir o compromisso. Vou convidá-
lo... Já o convidei várias vezes, mas quero convidá-lo 
aqui ao vivo, para que os nossos amigos lá do Pará 
saibam que o convite foi feito e que V. Exª vai dispo-
nibilizar o seu tempo, que eu sei que é precioso – V. 
Exª também está disputando uma reeleição, como eu, 
como vários companheiros nossos –, pois vai ter que ir 
ao Pará para ser abraçado não só pelos seus amigos 
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piauienses que assistem a V. Exª, mas também por to-
dos os outros nordestinos que têm no “Atentai bem!” 
um lema ou um grito de guerra. Parabéns!

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se-
nador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Leomar Quin-
tanilha, que me conhece.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se V. 
Exª me permitir, quero acompanhar...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não, Le-
omar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – ... as 
ilações do nosso querido amigo do meu vizinho Esta-
do,... Aliás, o seu Estado também é meu vizinho.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Esse é o Se-
nador mais sabido. Foi buscar uma das mulheres mais 
encantadoras do Piauí e casou-se com a Márcia.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se-
nador Mão Santa, eu ouvi apenas uma parte do pro-
nunciamento de V. Exª, porque eu estava em outra 
missão, mas fiquei estarrecido com essa afirmação 
de que, no seu Estado, ainda há essa possibilidade 
de fechamento de 200 escolas.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não. Já fechou! 
Nós queremos é que um desses homens se ajeite e 
ganhe para abrir. Vou até entregar a João Vicente os 
endereços.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – E em 
pleno século XXI, Senador Mão Santa, quando, em 
nosso entendimento, a escola é o grande ambiente da 
cidade, para onde a família manda seu tesouro. O que 
é mais precioso na família são seus filhos. A família 
manda seus filhos para a escola exatamente para ter 
aquela complementação do trabalho, porque é dever 
da família educar e formar um novo cidadão. A Cons-
tituição consagra isso como direito de todos, dever do 
Estado e da família. A educação deve ser incrementada 
com apoio da sociedade. É lamentável que haja situa-
ção tão gritante em seu Estado. Tenho até de cumpri-
mentar o Governador do meu Estado, Carlos Henrique 
Gaguim, e os Governadores que o antecederam, por-
que, no Tocantins, ainda temos muitas dificuldades e 
a educação precisa avançar bastante, mas está longe 
dessa situação. Lá, não estamos fechando escolas. Es-
tamos abrindo escolas e ampliando as possibilidades 
de oferecer às nossas crianças, aos filhos do povo, 
às novas gerações a oportunidade da sua formação, 
a busca para sua autonomia, sua independência. O 
homem só é autônomo e independente quando tem 
uma formação intelectual adequada, que começa no 
bê-á-bá, na creche, na tenra idade. Lamento que isso 
aconteça em nosso querido Piauí, Estado que V. Exª 
e nosso ilustre Presidente representam nesta Casa, 

com raro brilho. Tive a feliz oportunidade de viver ricos 
momentos no Piauí. Morei no sul do Estado, como fun-
cionário do Banco do Brasil, tive ali uma relação muito 
forte com a população do seu Estado, foi um momento 
muito rico na minha vida, de muito aprendizado. E eu 
lamento que ainda esteja enfrentando situações dessa 
natureza explicitadas aqui por V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu incorporo 
todas as palavras desse piauiense enlaçado pelo amor 
de uma piauiense, a Márcia, mas eu queria dizer que, 
quando menino, João Vicente, eu aprendi – Guerra Jun-
queira dizia – que abrir escolas é fechar cadeias. Por 
isso, as cadeias estão... Ele está fazendo o inverso.

E o Albert Einstein, para terminar. Ele tem um 
livro, Maturidade, que tem uma página onde ele diz: 
“A escola é o único instrumento que a civilização tem 
para pinçar todos os conhecimentos da história da hu-
manidade e oferecer às nossas crianças”.

Então, é isso. Então, essas são as nossas pa-
lavras. 

Como solidariedade, amanhã vamos rezar por 
aqueles que sofrem, que estão abandonados, que 
foram esquecidos na calamidade de Cocal. E tantas 
vezes eu bradei aqui. Sei que o Luiz Inácio deve ter 
mandado dinheiro, mas é porque lá tem muito alopra-
do, e eu nunca vi a turma roubar tanto como o Piauí 
assistiu no passado.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Senador João Claudino, Presidente Senador 
Mão Santa, que trocam a Presidência neste instante, 
todos os dois piauienses...

Senador Mão Santa, eu disse que V. Exª ia se... 
Senador Mão Santa, pode prestar atenção aqui? V. Exª 
cobra atenção de todos os Senadores que o ouvem.

Com todo respeito às palavras que V. Exª coloca 
diariamente da tribuna do Senado, mas eu pedi a V. 
Exª que assistisse ao meu pronunciamento de hoje, 
porque V. Exª vai ter que dar razão, lamentavelmente, 
lamentavelmente... Eu não queria que nós estivéssemos 
fazendo essa disputa, não. Mas nem estou disputando, 
não, porque eu quero é o bem do Pará. V. Exª já tem a 
TV Senado aberta lá em Teresina? (Pausa.) Não tem, 
não é? Lá no Pará, também não. Eu acho que é uma 
outra característica dos Governadores do PT. Lá, nós 
não temos porque a Governadora não cedeu, cessão 
onerosa, espaço na Funtelpa para que a TV Senado 
colocasse o seu transmissor e a sua antena. Ela não 
tem interesse em que o povo do Pará, de Belém, as-
sista como canal aberto, que pode assistir ligando a 
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sua televisão, sem precisar de antena parabólica, ou 
de TV a cabo, ou TV por satélite.

A TV Senado é um instrumento que deve mere-
cer o apoio de todos os Senadores. A área de divul-
gação do Senado Federal... O Senador José Sarney, 
que foi quem implantou a TV Senado, quando exerceu 
a Presidência em outro período, com o seu Diretor, o 
jornalista Fernando Mesquita, merece elogios, porque 
a TV Senado, realmente, por onde a gente anda, no 
interior da Amazônia, no interior do Pará, está lá um 
amigo nosso dizendo “eu o vi pela TV Senado”.

Agora, Senador Mão Santa, que conclamei os 
paraenses para que possam aderir ao Twitter fiscal, 
nossos fiscais em todo o Estado, nossos seguidores 
do Twitter, eu também passei a colocar o link da TV 
Senado no Twitter e no site para que os seguidores 
possam assistir, ao vivo, pela rede mundial de comuni-
cação, tantos os discursos que faço da tribuna quanto 
as reuniões das Comissões em que se discutem as 
questões de Belo Monte e outros pontos de interesse 
do meu Estado.

Mas, Senador Mão Santa, pensei que já tivés-
semos chegado ao fundo do poço no Estado do Pará. 
Imaginei que não houvesse mais nada que pudesse 
trazer estranheza ao paraense. Enganei-me, enganei-
me. Sabe o que aconteceu? A AGE, Auditoria Geral 
do Estado, que é um órgão do Governo do Estado, por 
indicação da Governadora, a ex-auditora chefe da AGE 
entregou o lugar e, no momento em que entregava o 
lugar, pela sua responsabilidade, pela sua competên-
cia, porque ela é oriunda da AGU – Auditoria Geral 
da União, ela encaminhou à Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará trinta caixas com relatórios feitos, 
durante os anos de 2007, 2008 e 2009, a respeito de 
desvios por ela, a AGE, constatados em vários órgãos 
do Governo do Estado. Ela mandou para a Assembleia 
Legislativa e entregou à Presidente da Comissão de 
Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 
Deputada Simone Morgado.

O que havia nessas caixas? Essas caixas, que 
estão sendo abertas pela Deputada Simone Morga-
do, que é, como eu disse, Presidente da Comissão de 
Finanças, que as levou para um outro lugar, no final 
de semana em que ela recebeu... A pressão por par-
te do Governo era tanta, que ela ficou com medo de 
tirarem as caixas da Assembleia. Então, ela as levou 
para um lugar seguro para retornar na segunda-feira 
e retornar ao trabalho. Disse ela, numa entrevista, que 
trabalhou com seus auxiliares da Assembleia durante 
o final de semana.

Quando cai um avião, a primeira coisa que pro-
curam é a caixa-preta, para saber o relato, a gravação 
das últimas conversas, o que vai poder esclarecer o 

motivo do acidente, por uma razão muito simples: ao se 
identificar a causa do acidente, procura-se evitar que 
outros acidentes possam ocorrer pela mesma causa.

No Estado do Pará, essas caixas que a AGE en-
caminhou para a Assembleia são as caixas-pretas do 
Governo Ana Júlia, Senador João Claudino. A cada 
anunciado pela Deputada Simone Morgado, uma sur-
presa.

Vou fazer aqui apenas algumas observações e 
pedir que sejam transcritas, na íntegra, as matérias dos 
jornais Diário do Pará e O Liberal, os dois jornais de 
maior circulação do meu Estado sobre o assunto.

Como eu disse, a Auditoria Geral do Estado en-
controu várias irregularidades em diversas Secretarias 
do Estado. As denúncias são fortes, sérias e merecem 
uma profunda e detalhada investigação. São 137 rela-
tórios, feitos em mais de trinta órgãos públicos, entre 
secretarias, fundações e autarquias.

As primeiras revelações do teor dos documen-
tos, revelações feitas pela Deputada Simone Morgado, 
Presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, 
mostram irregularidades na Secretaria de Educação, 
Seduc – V. Exª, Senador Mão Santa, há pouco fez 
também uma denúncia de duzentas escolas fechadas 
lá no Piauí; lamento, mas acho que, em condições de 
uso, não existe nem isso no Pará –, e na Setran – Se-
cretaria de Transporte.

Os documentos foram reunidos pela ex-Auditora 
Geral da AGE Drª Tereza Cordovil e entregue aos De-
putados Estaduais na Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará. Aos poucos, esses documentos, essas caixas 
vêm à tona. Esses documentos estão sendo analisa-
dos pela Comissão de Finanças e a sua Presidente 
tem trazido ao conhecimento da população o teor dos 
documentos que a AGE encaminhou, mostrando as 
irregularidades que ocorrem no Estado.

Além das irregularidades na Setran e na Seduc, 
agora surgem denúncias de contratos fraudulentos na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Sedurb, e já 
surgem desvios também na Susipe e em outros órgãos 
do Governo do Pará.

Essa é apenas a ponta do iceberg, uma gota 
do mar de lama em que o Governo do PT no Pará se 
colocou. Aqui mesmo, da tribuna, por várias vezes, ci-
tei casos de escolas que seriam reformadas, tendo o 
dinheiro já sido repassado, mas cujas obras estavam 
incompletas ou nem mesmo haviam começado.

Tenho certeza de que os telespectadores da TV 
Senado e os ouvintes da Rádio Senado lembram quan-
do eu falei da Escola Elza Dantas, em São Domingos 
do Araguaia. Lá, o bebedouro – estava pronta e paga 
a reforma – era um panelão de alumínio, e as aulas, 
à noite, eu até me referia ao aluno morcego, que era 
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um novo tipo de aluno que a Governadora havia criado 
no Estado do Pará, porque eles tinham que assistir à 
aula no escuro porque a rede elétrica não funcionava 
nessa escola. Falei isso há meses. Agora, está vindo 
à tona o porquê. 

Pois bem. Quando eu fiz as denúncias da situação 
de algumas escolas, quando estive lá, imaginava que 
algo errado estaria ocorrendo evidentemente. Agora, 
sabemos o que vem acontecendo.

O relatório feito pela AGE constatou que, em 
2008 – Senador Mão Santa, desligue o celular, preste 
atenção, V. Exª é um atento Senador –, mais de 80% 
do orçamento do órgão foram gastos sem licitação, Se-
nador João Claudino. Oitenta por cento! São R$907,9 
milhões incluídos como itens de licitação – entre as-
pas – “não aplicável”. Quase R$1 bilhão usados de 
forma nada transparente, a ponto de a auditora-chefe 
ter entregue o lugar. E fez muito bem. Ela o entregou 
por quê? Porque ela fazia os relatórios, encaminhava 
à Secretaria, mostrando as irregularidades, e o secre-
tário não tomava conhecimento, a Governadora não 
tomava conhecimento. Ela, então, teve a honradez de 
entregar o lugar, de entregar à Assembleia, que é o 
órgão de fiscalização do Executivo – o Legislativo –, as 
caixas para que os Deputados pudessem, então, tomar 
conhecimento daquilo de que o povo já sabia, pelos 
efeitos. O povo sabia dos desvios, por falta de saúde, 
por falta de educação, por falta de segurança, por fal-
ta de infraestrutura. Mas, agora, sabem das causas. E 
as causas estão exatamente no mau uso do dinheiro 
público pelo Governo do Estado do Pará. 

Em resumo, foram 88 escolas teoricamente re-
formadas sem licitação. E a secretária que assumiu 
é a quinta Secretária de Educação, em quatro anos 
de governo. A que assumiu, do PT, não quis pagar as 
obras que estavam lá para serem pagas, porque ela 
constatou que tinham sido feitas sem licitação e, pior, 
as obras não estavam prontas. E estava tudo atestado 
para receber. Ela, então, disse: “eu não vou pagar!” Ti-
raram, então, a secretária e colocaram um secretário 
agora. É o quinto!

Na prática, os alunos sofrem. Entre as irregulari-
dades da Seduc estão dispensa de licitação indevida, 
serviços pagos e não executados, pagamento de pro-
dutos não entregues e superfaturamento.

Aliás, se eu fosse citar todas as irregularidades 
já denunciadas, nosso tempo aqui na tribuna não seria 
suficiente. Para poupar tempo, leio um trecho da ma-
téria do jornal Diário do Pará, de 18 de maio:

Os relatórios divulgados ontem reforçam 
os indícios de desleixo com o dinheiro do con-
tribuinte e indicam que o governo paraense – a 
despeito da queixa de falta de recursos para 

melhorar os serviços prestados à população 
– costuma ser generoso com fornecedores. 
Compras superfaturadas, processos de con-
tratação viciados para favorecer determinadas 
empresas e pagamentos por produtos e servi-
ços não concluídos aparecem como rotina nos 
relatos da AGE [Auditoria Geral do Estado].

Na Setran, outras denúncias. Leio novamente, 
Senador Mão Santa, trecho de matéria do Diário do 
Pará: 

Um exemplo dessas irregularidades 
está na concorrência de número 003 de 2007 
para contratação dos serviços de pesagem 
de carros. “Há exigências infundadas e com 
tal complexidade que inibe a participação de 
um número maior de licitantes”, observaram 
os auditores.

Ao final, a empresa escolhida cobraria 
R$45.155,90 por balança. Como foram insta-
ladas duas balanças o valor mensal do contra-
to deveria ser de R$90.311,80, mas o Estado 
[Senador Mão Santa – isso é a AGE que diz] 
repassou R$218.718,57 mensais [por duas ba-
lanças que tinham sido licitadas, e uma única 
empresa participante]. No período de setembro 
de 2007 a fevereiro de 2008, teria havido um 
superfaturamento superior a R$1,1 milhão. 

Não sou eu que estou dizendo, não é o Senador 
Flexa Ribeiro, não são os Deputados Estaduais de opo-
sição à Governadora, não é o Senador Mário Couto; 
não, quem está dizendo isso é a ex-auditora-chefe da 
AGE, Drª Tereza Cordovil.

Infelizmente, são sete... Aliás, eu falei em trinta; 
não são trinta, são sete caixas, que trazem à tona todo 
o malfeito pela turma do PT no Pará. 

Antes, eu imaginava que a falta de gestão do 
Governo Ana Júlia seria incompetência, mas, infeliz-
mente, é mais do que isso, é corrupção, é desvio de 
verba, é roubo do dinheiro público.

Na sexta-feira, assisti a uma manifestação, no cen-
tro de Belém, de estudantes da rede pública estadual, 
que cobravam reformas no prédio da escola. Enquanto 
os alunos sofrem com escolas caindo aos pedaços, o 
Governo desvia recursos que seriam para a educação. 
Enquanto famílias e produtores rurais assistem à sua 
produção se perder em estradas esburacadas, cheias 
de atoleiros e completamente destruídas, o Governo 
desvia as verbas.

Lamento que os paraenses estejam passando 
por mais essa crise. Esse completo desrespeito ao ci-
dadão paraense apenas faz com que a política perca 
ainda mais sua credibilidade, faz com que as pesso-
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as acreditem que o roubo é normal, que as falcatruas 
são normais. Não são! Não devem ser, Governadora! 
Ainda faltam vir à tona diversos relatórios, em várias 
Secretarias do Estado.

Que a transparência proposta pela AGE, ao divul-
gar os relatórios, seja uma solução para mostrar quem 
é quem nesse jogo, um jogo onde quem mais perde é 
a população paraense, e isto não podemos aceitar.

O pior é que as denúncias não param de surgir. 
Como o foco das irregularidades está nas caixas da 
AGE, o Governo achou que passaria despercebido 
outro assombro: a Sema (Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente) publicou no Diário Oficial, no dia 17 de maio 
– em 17 de maio já tinha acontecido a entrega das cai-
xas –, uma dispensa de licitação – pasmem, Senador 
João Claudino e Senador Mão Santa! – no valor de 
quase R$9 milhões. 

Insisto: as denúncias feitas pela AGE são apenas 
um pedaço do bolo de desvio, de mau uso do dinhei-
ro público que envolve o núcleo duro do Governo do 
Estado – lá também há um núcleo duro.

Para finalizar e mostrar a seriedade do tema, 
mostro a manchete de vários jornais do Pará. E peço 
a V. Exª, Presidente Mão Santa, que faça inserir, na 
íntegra, nos Anais do Senado, manchete do Diário do 
dia 15/05:

Ministério Público Federal vai investigar 
irregularidades na Sedurb. Relatório realizado 
pela auditoria geral do Estado constatou que, 
apenas em 2008, mais de 80% do Orçamento 
da Secretaria do Estado de Educação foram 
gastos sem licitação.

Após fazer a divulgação dos relatórios 
da auditoria geral do Estado, deputada esta-
dual Simone Morgado observa a condução 
dos documentos por segurança para um lo-
cal secreto.

Foi o que eu falei. Ela não deixou na Assembleia, 
porque estava com preocupação de as caixas “toma-
rem doril”, sumirem.

Manchete do Diário do Pará do dia 16: “Dossiê 
da auditoria geral do Estado detalha fraude”.

Não vou nem mostrar da Oposição, porque po-
dem dizer que é oposição. Vou mostrar só do Gover-
no mesmo.

Manchete do Diário do Pará do dia 18 de maio: 
“AGE revela irregularidades na Sedurb”. “AGE aponta 
mais irregularidades”. Estou pedindo a transcrição in-
tegral das matérias.

Jornal Diário do Pará, do dia 19 de maio: “Sespa 
fez farra com dinheiro público”. É por isso que não há 

remédio, que não há vacina, que a malária grassa no 
Estado. E, aí, nós entendemos por quê.

Por último, Senador Mão Santa. Jornal O Libe-
ral de hoje, dia 26: “Ministério Público recebe caixas” 
– Ministério Público Federal, federal, federal. “ José 
Augusto Potiguar, procurador-chefe do MPF, com os 
documentos entregues pelos deputados” – documentos 
da AGE. Peço também transcrição na íntegra.

Como eu disse, há uma manchete que diz: “Sespa 
fez farra com dinheiro público”. A Sespa é a Secretaria 
de Saúde do Estado do Pará. Pasmem! Da saúde! Por 
essas irregularidades, começamos a entender por que 
o nosso Pará anda com a saúde na UTI – aliás, com 
tudo na UTI –; o porquê de 300 crianças terem mor-
rido na Santa Casa, em 2008; o porquê de a malária 
estar avançando no Marajó; o porquê de o Pará ser 
líder nacional no número de mortes por gripe suína; o 
porquê de os hospitais regionais não estarem funcio-
nando plenamente.

Lamentavelmente, os efeitos são sentidos pelo 
povo, pela população. E a causa está demonstrada nas 
caixas que foram entregues aos Deputados pela ex-
Auditora-Chefe da Auditoria-Geral do Estado.

Mas, Senador Mão Santa, eu vou encerrar o meu 
pronunciamento de hoje, pedindo a V. Exª que acolha, 
e tome as providências, um requerimento que requer 
voto de pesar pelo falecimento de três paraenses na 
cidade holandesa de Enschede.

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regi-
mento Interno e ouvido o Plenário, que seja consignado 
nos Anais do Senado voto de pesar pelo falecimento de 
Eliane Carolina Corrêa Marques, de sua irmã Adriana 
Corrêa Barros, e de seu filho Sávio Barros da Silva. 
Inserção em ata de voto de profundo pesar pelo fale-
cimento e apresentação de condolências à família.

Na noite do dia 13 de maio do corrente, por volta 
das 23 horas – lá na Holanda; 18 horas no Brasil –, 
os paraenses Adriana Corrêa Barros, Eliane Carolina 
Corrêa Marques e Sávio Barros da Silva foram brutal-
mente assassinados a tiro dentro do apartamento em 
que Adriana morava com Sávio, seu filho.

Eliane era irmã de Adriana. Passava uma tempo-
rada e tinha passagem de volta para Belém marcada 
para domingo último, dia 16.

No entendimento da Polícia local, os três parentes 
foram mortos pelo ex-companheiro de Adriana, o ita-
liano Christian Daga, de 33 anos, também encontrado 
morto no mesmo ambiente, após cometer suicídio.

As declarações de parentes das vítimas de que 
Christian Daga teria sido preso dias antes, mas libe-
rado em seguida, demonstram possível negligência 
da polícia holandesa.
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Aqui eu tenho a declaração da prima da vítima. 
Ela diz no site Terra o seguinte:

“De acordo com a prima de Adriana, Dia-
na Barros, poucos dias antes do crime, o ex-
companheiro da brasileira havia sido preso por 
tentar agredi-la. Quem chamou a polícia foi até 
o menino (Sávio), filho de Adriana, porque o 
Christian estava tentando agredi-la e fazendo 
ameaça de que ia matá-la.”

Continua a prima de Adriana Barros.

“Segundo a família da brasileira, a prisão 
foi no dia 5 de maio, [na Holanda]. No entanto, 
o suspeito saiu dois dias depois porque, con-
forme informou a Polícia aos familiares, ele 
não apresentava nenhum risco nem para si 
mesmo nem para a ex-companheira.”

Se isso tivesse ocorrido no Brasil, alguns Se-
nadores teriam vindo aqui pedir que se verificasse o 
assassinato de estrangeiros que estavam temporaria-
mente no Brasil, porque não podia passar sem puni-
ção. Então, eu quero também defender os brasileiros 
e os paraenses.

O Governo brasileiro deve entrar em contato e 
pedir explicações. Se houve essa prisão e se o assas-
sino foi solto, são indícios de negligência. Nesse caso, 
os responsáveis devem também ser identificados. Sa-
bemos que tudo que fizermos não irá trazer de volta 
esses entes queridos para a família. Mas são paraen-
ses, brasileiros e merecem respeito.

Se fosse o contrário, como eu disse, e desejamos 
que jamais isso ocorra, o Governo holandês estaria 
cobrando do Brasil e do Pará uma rigorosa investiga-
ção. E é isto que nós estamos pedindo: que o nosso 
Itamaraty cobre que o Governo holandês investigue e 
puna os culpados por esse brutal crime que ceifou a 
vida de três paraenses.

Peço também a V. Exª, Senador, que transcreva 
em Ata, na íntegra, a matéria de hoje do jornal O Li-
beral, que descreve o ato: “Paraenses são sepultados 
sob forte comoção”.

E, só para que eu possa terminar, cito uma man-
chete do jornal Diário do Pará do dia 17. Eu sempre 
tenho vindo falar aqui sobre a questão da segurança 
no Estado como um todo, e não é por falta de garra da 
Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombei-
ros; é por falta de apoio, por falta de equipamentos de 
trabalho, porque eles são bravos e enfrentam o crime. 
“Bombeiros podem não ir à Operação Verão.”

Em julho, no Pará, grande parte da população de 
Belém vai para as praias. Então, é preciso aumentar 
a segurança de Salinas, de Mosqueiro, de Marudá. E 
aqui diz: “Os 800 militares que participaram das ações 
do ano passado [Senador Mão Santa, oitocentos mi-
litares que participaram das ações do ano passado] 
ainda não receberam mais de R$400 mil em diárias e 
custeio”. Eles fizeram a segurança do verão de 2009. 
Tiveram que bancar a sua alimentação, a sua manu-
tenção lá. Agora, eles não querem – e com justa razão 
– fazer a segurança do veraneio de 2010, porque não 
receberam o pagamento em 2009.

Peço à Governadora, por favor, que mande pa-
gar as diárias e o custeio dos policiais que fizeram a 
segurança do veraneio de 2009 para que o povo do 
Pará possa ter um veraneio em 2010, agora em julho, 
seguro, sem precisar passar por temores de não ter 
de sair de casa sem a certeza de que voltará com vida 
para o aconchego de seu lar.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, com muita honra, chamamos para usar da tribu-
na o Senador do Piauí João Vicente Claudino, empre-
sário e político. Tive a honra de tê-lo com Secretário de 
Indústria e Comércio; e sua inteligência proporcionou 
uma Lei de Incentivos Fiscais em virtude da qual se 
implantaram umas 200 indústrias no Piauí na época. 
Dou o testemunho de que ele é um dos homens mais 
zelosos com a coisa pública que conheci. Ele é Pre-
sidente do PTB, um dos maiores Partidos do Piauí e 
tem perspectivas invejáveis na política não só do Piauí 
como do Brasil.

Flexa Ribeiro, V. Exª será atendido de acordo com 
o Regimento em todas as suas solicitações.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, Srs. Senadores, o Senador Mão 
Santa fez um discurso falando sobre a calamidade da 
educação e da calamidade climática, que ocorreu há 
um ano, ocasionando o arrombamento na Barragem 
de Algodões.

Eu quero me solidarizar com todas as vítimas, não 
só pelas vidas ceifadas com o fato ocorrido em Cocal, 
na Barragem de Algodões, mas também pelas famílias 
que ainda estão a resolver, não só em Cocal, mas em 
Buriti dos Lopes e em outras cidades, a questão da 
habitação. A burocracia pública teima em retardar a 
resolução desse problema. Mas eu queria me solida-
rizar com o Professor Corsino, que é o Presidente da 
Associação das Vítimas da Barragem de Algodões I 
e com todas as famílias que foram vitimadas naquele 
lamentável evento.

Há uma outra calamidade que eu quero registrar 
hoje. Na semana passada nós tivemos, aqui em Bra-
sília, mais uma Marcha dos Prefeitos. Normalmente, 
os Prefeitos vêm a essas marchas com uma pauta 
de reivindicações, mas eu acho a bagagem cheia de 
esperança, porque mais de 65% dos Municípios bra-
sileiros vivem com sua principal receita, que são os 
fundos de participação e, principalmente, o Fundo de 
Participação dos Municípios. Os Prefeitos esperavam 
aqui ter a recuperação das suas receitas, principal-
mente em função da desoneração fiscal que ocorreu 
devido à crise mundial.

Eu vi e falei com vários, no nosso gabinete, sema-
na passada, e os vi voltar – e tenho certeza de que V. 
Exª recebeu muitos do Piauí – ao nosso Estado deses-
perançosos, principalmente porque, por coincidência, 
recebi a parcela do dia 20 e essa parcela não cobriu 

o repasse para as Câmaras Municipais, não cobriu o 
repasse constitucional que aqui foi reduzido para 7% na 
lei que discutiu o número de Vereadores e a diminuição 
desse repasse. Não cobriu o repasse para as Câma-
ras Municipais, imagine atender os serviços públicos 
a contento das reivindicações da população.

Mas me inspirou lembrar que, lamentavelmen-
te, não iremos votar neste mês de junho a questão 
da partilha dos royalties do petróleo, um projeto que 
também temos desde 2007. Naquela época, não se 
falava em pré-sal. E, dos quatro projetos que tratam do 
pré-sal, foi deixado para outubro justamente o projeto 
da partilha do petróleo, com o que não concordo. Eu 
acho uma injustiça com a riqueza nacional, que deve 
ser compartilhada pelo povo e, principalmente, pelos 
entes federativos, que representam a vontade desse 
povo, e a parcela mais sofrida, que são os Municípios 
brasileiros.

Hoje, eu queria tratar também de uma discussão 
que circunda a Constituição brasileira e que já foi dis-
cutida no STF. Semana passada, o jornal Estado de 
S. Paulo publicou em sua página Opinião um pequeno 
artigo do economista Clóvis Panzarini, que me cha-
mou a atenção. Trata-se de um texto sobre um tema 
da maior relevância.

Refiro-me, Sr. Presidente, à questão do equilíbrio 
federativo, mais particularmente à questão do rateio 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados 
às Unidades federadas.

Recentemente, em fevereiro, o Supremo Tribu-
nal Federal julgou inconstitucional todo o art. 2º da Lei 
Complementar nº 62, de 1989, que definiu uma tabela 
de percentuais que deveria orientar aqueles rateios até 
1991, mas continuava vigendo até hoje.

O STF determinou, ainda, que, até 2012, seja pro-
mulgada uma nova lei complementar que estabeleça 
novos critérios que efetivamente promovam o equilíbrio 
socioeconômico entre os Estados.

Como sabem, Srs. Senadores, o art. 159 da Cons-
tituição Federal estabelece que parte da arrecadação 
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, o IPI, seja distribuído pela União aos 
Estados, Municípios e o Distrito Federal. O objetivo 
dessa partilha conduzida pela União é o equilíbrio fe-
derativo, compensando, por meio da distribuição dos 
recursos obtidos por esses impostos, as desigualdades 
de forças econômicas entre as Unidades, favorecen-
do aquelas que não têm base econômica suficiente 
para gerar receita tributária própria para garantir seus 
orçamentos.

A tabela dos percentuais que constava na Lei 
Complementar nº 62, de 1989, destinava 85% dos re-
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cursos do FPE para os Estados das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

Isso significa, Sr. Presidente, que, pelo critério da 
distribuição aos Estados mais pobres, concentram-se 
nas três regiões que se tem.

Houve protestos na época, especialmente pelos 
Estados que tiveram sua participação reduzida, mas 
acabou prevalecendo a tabela proposta. É essa tabela 
que deverá ser revista na edição de nova lei comple-
mentar. Isso implicará, certamente, ganhos e perdas 
para os Estados.

Revendo esses índices, somos um dos Esta-
dos que ganharemos – os Municípios do Estado do 
Piauí. Então, temos que empreender essa luta. Vejo 
ali o Prefeito Cândido Júnior, de Parnaguá e percebo 
sua aflição na condução do trabalho eficiente do seu 
Município.

O que podemos prever acarretará, por sua vez, 
discussões acaloradas neste Parlamento. Mas para 
nós impõe-se, cada vez mais, imperativamente, tratar 
de maneira adequada a questão da reforma tributária, 
para que equacionemos de forma definitiva este pro-
blema persistente entre nós, que é o da desigualdade 
regional. Isso é imprescindível para que garantamos o 
desenvolvimento que todos desejamos para o nosso 
País, de forma equilibrada e homogênea.

Essa proposta, estou convencido, contribui de-
cisivamente para a diminuição das desigualdades re-
gionais. Transferindo mais recursos para os entes fe-
derados, favorece uma política mais descentralizada, 
ou seja, uma política realmente, e não apenas ideal-
mente, federativa.

Com mais recursos nas mãos das autoridades lo-
cais, o desenvolvimento social se fará de maneira mais 
rápida e eficaz, chegando mais célere e diretamente 
na forma de benefícios à nossa população.

Estou absolutamente convencido de que não há 
outro meio mais eficiente de promover a redução da 
pobreza do que dotar os entes federativos, ou seja, as 
esferas de governo em contato mais direto com a po-
pulação, de recursos que permitam o desenvolvimento 
de uma política de saúde, de educação, geração de 
emprego, moradia, que podem ser definidas localmente 
segundo as necessidades mais prementes.

Sr. Presidente, precisamos rever agora, até sob o 
estímulo da decisão do STF a respeito da Lei Comple-
mentar nº 62, de 1989, os critérios de repartição dos 
recursos da União entre os entes federados. Devemos 
fazer isso em nome do princípio federativo levado a 
sério, em nome do objetivo fundamental da diminui-
ção das desigualdades sociais e regionais e, enfim, 
e sobretudo, em nome do desenvolvimento social e 
econômico do Brasil, que desde sempre é dificultado 

pela diferença de níveis de desenvolvimento entre os 
Estados e as regiões.

Um barco a remo se desequilibra caso os rema-
dores não mantenham o ritmo constante e uma força 
igual nas remadas. Um País com as profundas desi-
gualdades regionais que temos terá sempre imensas 
dificuldades para avançar em direção do objetivo do 
desenvolvimento.

Aproveitemos, pois, a oportunidade que essa 
decisão do STF abre para que, daqui até 2012, con-
sigamos definir uma nova era para a Federação bra-
sileira. Só assim, Presidente Mão Santa, nós vamos 
ter a oportunidade de corrigir o Pacto Federativo, tão 
injusto principalmente com os Estados mais pobres, e 
destaco aqui o nosso querido Piauí.

Presidente Mão Santa, eu queria também apro-
veitar esta oportunidade para registrar e requerer um 
Voto de Aplauso:

“Requeiro, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que 
seja consignado, nos Anais do Senado, o Voto 
de Aplauso à regional do Piauí da Fundação 
Nacional de Saúde [a cujo trabalho V. Exª tam-
bém elogiou aqui no seu pronunciamento], 
na pessoa do ex-Coordenador Regional Pau-
lo Roberto Santos e da atual Coordenadora 
Regional, Srª Raimunda da Cruz Oliveira, [a 
nossa estimada Danda]”.

E que também fosse dado como lido um pronun-
ciamento destacando o trabalho da Funasa no Piauí e 
no Brasil. Eu quero ler alguns trechos, mas que fosse 
registrado como lido na íntegra.

No Piauí, a Funasa destaca-se pelo primordial 
papel exercido no Estado. Importante frisar sua cons-
tante atuação no sentido de minimizar os impactos 
causados pela urbanização crescente das cidades, 
disponibilizando serviços de saúde de forma a reduzir 
as mazelas de nosso povo, já tão sofrido.

A Funasa do Piauí, como a Funasa do Brasil, é 
promotora de ações que geram o acesso ao abaste-
cimento de água potável às regiões mais carentes, o 
controle de doenças, a exemplo do combate contra o 
mosquito da dengue, programas diversos de esgota-
mento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares.

Contudo, Presidente Mão Santa, nós temos que 
destacar que a Funasa tem enfrentado períodos difíceis. 
Além das crises geradas por alguns de seus dirigentes, 
inconsequentes por sinal, a Funasa tem sido vítima de 
um processo de esvaziamento, que está comprome-
tendo em muito o trabalho deste importante órgão de 
promoção da saúde para a população.

970ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24435 

Muitas das atribuições que foram, originalmente, 
impostas à Funasa estão sendo transferidas para a Se-
cretaria de Vigilância Sanitária. Acompanhado a isso, a 
transferência dos servidores da Funasa para a referida 
secretaria, o que demonstra uma total inabilidade na 
gestão do sistema de saúde pública no Brasil.

É preciso compreender o papel histórico da Funa-
sa, de uma importância fundamental para o desenvol-
vimento social de centenas de milhares de famílias que 
passaram a contar com cobertura de água, sistema de 
esgoto, coleta de lixo, obtendo cidadania e condições 
dignas de existência.

E eu estendo o aplauso a todos os servidores da 
Funasa, do Piauí, que tem um quadro valoroso e que 
presta um relevante serviço.

Por fim, eu queria registrar, Presidente Mão Santa, 
que hoje, conversando com o Prefeito José Medeiros, 
de Bertolínia, que lembrasse, da tribuna do Senado, 
uma cobrança antiga: a BR-135, que passa por Bertolí-
nia, essa obra vai até Eliseu Martins. O ex-Governador 
Alberto Silva, há mais de vinte anos, fez um trecho 
perdido de asfalto entre Bertolínia e Manoel Emídio, 
e está a cargo do Exército.

Tivemos um embate de licença ambiental e pa-
rece que essa etapa foi concluída, mas a obra não 
anda. É uma BR de muita importância para escoar 
a produção do cerrado, para atender as populações, 
principalmente de Manoel Emídio, que está isolada, 
por asfalto, naquela região; de Eliseu Martins e se 
dirigindo ao extremo Sul do Estado, descendo toda a 
produção do nosso cerrado. 

E ele me disse hoje que o entrave era uma licença 
arqueológica. Vou até me informar, para que tomemos 
conhecimento do tamanho da área arqueológica que 
há naquela região e que está afetando a implantação 
dessa nova rodovia. É uma BR muito importante para 
o Estado do Piauí, que pode servir àquela população 
e ser uma rota para o desenvolvimento do Estado.

Eu queria, nesta noite, fazer esse registro sobre o 
Piauí, aproveitando a Presidência de V. Exª na Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.)– Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna para pres-
tar uma homenagem a um Órgão que acredito ser da 
maior importância para o desenvolvimento e para a 
melhoria da condição de vida da população brasileira, 
principalmente das mais carentes. Estou me referindo 
a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA.

Infelizmente, a FUNASA não vem sendo exalta-
da da forma como deveria ser e, para minha surpre-

sa, vem sido constantemente atacada. Não podemos 
vilipendiar a FUNASA em razão de parcos funcioná-
rios que, certamente, devem ser extirpados de seus 
quadros funcionais. A questão primordial não é essa. 
É preciso compreender a função estratégica que a 
FUNASA exerce no plano nacional – e digo plano na-
cional no sentido de meta constitucional – de erradi-
cação das desigualdades sociais e da promoção da 
saúde para todos.

A FUNASA, Sr. Presidente, é responsável pela 
missão de elevar o nível de saúde da população. Para 
isso, realizar ações de saneamento ambiental em todos 
os municípios brasileiros e de atenção integral à saúde 
indígena, promovendo a saúde pública e a inclusão so-
cial, com excelência de gestão, em consonância com o 
SUS e com as metas de desenvolvimento do milênio.

No Piauí, a FUNASA destaca-se pelo primordial 
papel exercido no Estado. Importante frisar sua cons-
tante atuação no sentido de minimizar os impactos 
causados pela urbanização crescente das cidades, 
disponibilizando serviços de saúde de forma a reduzir 
as mazelas de nosso povo, já tão sofrido.

Para o fiel atendimento de seus objetivos, a FU-
NASA/PI tem sido muito criteriosa na escolha de seus 
coordenadores. Atualmente ocupa a coordenação regio-
nal a Dra. Raimunda Nonato, que assumiu a função no 
lugar do Dr. Paulo Roberto. Este último, foi um promo-
tor de ações e propostas que permitiram à FUNASA/
PI atingir metas que há muito vinham sendo cobradas 
pela sociedade. O acesso ao abastecimento de água 
potável para as regiões mais carentes, o controle de 
doenças, a exemplo ao combate contra o mosquito 
da dengue, programas diversos de sistemas de esgo-
tamento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares 
foram algumas das pautas que sempre trouxeram o 
Dr. Paulo Roberto, então coordenador regional da FU-
NASA/PI, à Brasília. Temos que nos congratular com o 
trabalho exercido pelo pretérito coordenador.

Dr. Raimunda Nonato assumiu a responsabilida-
de de substituir seu antecessor e vem, até o presente 
momento, desempenhando sua função com maestria. 
Contudo, a FUNASA tem enfrentado períodos difíceis. 
Além das crises geradas por alguns de seus dirigentes, 
inconseqüentes por sinal, a FUNASA tem sido vitima 
de um processo de “esvaziamento”, que está compro-
metendo em muito o trabalho deste importante Órgão 
promoção da saúde para a população. 

Digo isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
porque muitas das atribuições que foram originalmente 
impostas à FUNASA estão sendo transferidas para a 
Secretaria de Vigilância Sanitária. Acompanhado a isso, 
a transferência dos servidores da FUNASA para a refe-
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rida secretaria, o que demonstra uma total inabilidade 
na gestão do sistema de saúde pública no Brasil.

A FUNASA sempre apoiou as políticas do Gover-
no em relação à saúde. É preciso compreender o papel 
histórico da FUNASA, de uma importância fundamental 
para o desenvolvimento social de centena de milhares 
de famílias que passaram a contar com cobertura de 
água, sistemas de esgotos, coleta de lixo, obtendo ci-
dadania e condições dignas de existência.

Entendemos a diligência do Governo na busca 
de melhores condições de vida para sua população, 
mas isto não pode resultar na desconstituição de uma 
Fundação, que sempre pautou seus esforços no aten-
dimento de um segmento da população brasileira: a 
população carente.

É preciso otimizar os serviços. É preciso fornecer 
novos meios de acesso à saúde para a população. E 
a FUNASA, Sr. Presidente, é o meio adequado para 
estas funções.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª, Senador João Vicente, será atendido, de acordo 
o Regimento, nos requerimentos solicitados. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro. 

Chamo à tribuna o último orador Senador Acir 
Gurgacz.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª. 

Sr. Presidente, quando eu retornei à minha ban-
cada no plenário, retornei ao Twitter e eu não citei, pela 
extensão do tempo, o nome dos twitteiros fiscais, que 
nos assistiam. E eu disse a eles que o faria agora, pela 
ordem, com a compreensão do Senador Acir Gurgacz, 
que já está na tribuna.

Quero agradecer ao Thallys Ferreira, de Belém; ao 
Marcos Pontes, da Bahia; à Ivana Carneiro, de Belém; 
ao Zedequias Lima, de Santa Maria do Pará; à Lorena 
Daibes, de Belém; ao Washington Campos, de Canaã 
dos Carajás; à Raniere; à Hilda Medeiros; ao Marcelus 
Fais, de Altamira; ao Dr. Rômulo, de Paraopebas; e ao 
Rodrigo Almeida, de Salvador.

Eu peço até desculpas aos twuiteiros fiscais de 
não ter citado os nomes deles, como disse que faria, 
mas me redimo fazendo-o pela ordem e pela paciência 
do Senador Mão Santa.

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

Com a palavra Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa-noite, 

Sr. Presidente; boa-noite, Srªs e Srs. Senadores, aos 
amigos que nos assistem pela TV Senado.

Inicialmente, quero fazer o registro da visita que 
fiz neste final de semana na região da BR–429, em 
Rondônia, em Alvorada D’Oeste – terra boa –, São Mi-
guel, São Francisco. Estive lá acompanhando a obra 
de asfaltamento da BR–429, que liga a 364, Presiden-
te Médici a Costa Marques, inicialmente chegando até 
São Miguel. É uma obra do Governo Federal, uma obra 
do PAC, uma obra importantíssima para o Estado de 
Rondônia, para as famílias que produzem naquela re-
gião; uma obra que vem ao encontro com a necessi-
dade das pessoas, principalmente as que produzem, 
que trabalham, que querem ver e fazem por ver e ter o 
crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado de 
Rondônia, da nossa Amazônia, do nosso País.

Mas o que me traz hoje a esta tribuna, Sr. Pre-
sidente, é o Projeto de Lei nº 144, de 2010, que apre-
sentei e que visa corrigir um erro histórico com os 
proprietários rurais da região da Amazônia Legal, que 
se viram, com o passar dos anos, seguidamente pe-
nalizados por mudanças equivocadas na legislação 
florestal do nosso País.

Para que entendamos a proposição é importante 
situar a questão do ponto de vista histórico. 

Vejamos, por exemplo no meu Estado de Ron-
dônia. Datam do final do século XVII, início do século 
XVIII, as primeiras Bandeiras que chegaram à região do 
Alto Madeira e do Vale do Guaporé na busca do ouro. 
Também dessa época são as expedições exploradoras 
e colonizadoras feitas pelo Governador e Capitão-Ge-
ral Rolim de Moura e pelo Sargento-Mor Francisco de 
Melo Palheta, esse mais conhecido por ter introduzido 
as primeiras mudas de café do nosso País.

Somente no século seguinte, contudo, é que se 
inicia um processo real de colonização, com o primeiro 
ciclo da borracha. Registros da época falam de cerca 
de 80 mil seringueiros e famílias que ocuparam os bei-
radões do rio Madeira, do rio Jamari, do rio Ji-Paraná 
e do rio Guaporé-Mamoré.

O crescimento da população teria um significativo 
aumento no início do século XX. Em 1907, a constru-
ção da ferrovia Madeira-Mamoré e os caminhos criados 
pelas expedições do Marechal Rondon e do presidente 
norte-americano Theodore Roosevelt trouxeram milha-
res de migrantes. Essa fixação ocorreu por toda a área 
do que se tornaria, pelo Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de 
setembro de 1943, assinado pelo Presidente Getúlio 
Vargas, o Território Federal do Guaporé.

Vejamos. Nesse momento da criação do territó-
rio e de sua primeira organização fundiária, já viviam 
espalhados por toda a região milhares de proprietários 
rurais rondonienses que ocupavam, em sua grande 
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maioria, pequenas porções de terras. Naquela época, 
a eles permitia-se o desmatamento de três quartos, 
ou seja, 75% de suas terras para o plantio e para a 
criação de gado. Setenta e cinco por cento era permi-
tido para o desmatamento naquela época. Sim, isso 
era o que determinava o Código Florestal, Decreto nº 
23.793, de 23 de janeiro de 1934, também da lavra do 
Presidente Vargas.

Com o término da Segunda Grande Guerra, em 
1945, o Governo Federal, preocupado com o decrés-
cimo da produção da borracha e possível êxodo popu-
lacional, criou vários projetos de colonização. Dessa 
época, são o projeto Iata, nas proximidades de Guajará-
Mirim, o Projeto Candeias e as iniciativas japonesas: 
Nipo-Brasileira e de 13 de Setembro. 

Com a exploração da cassiterita e do diamante, 
na década de 50, novo fluxo migratório direciona-se 
para as áreas de Ji-paraná, Pimenta Bueno, Arique-
mes e Porto Velho.

Em 2 de fevereiro de 1960, o então Presidente 
Juscelino Kubitschek decidiu construir a então BR-
364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco, no 
Acre, abrindo o oeste brasileiro. Novo fluxo migratório 
se concentrou nos núcleos já habitados ao longo da 
rodovia. 

Em 15 de setembro de 1965, o Governo do Ge-
neral Castelo Branco edita a Lei nº 4.771, que institui 
o novo código Florestal, que, como forma de proteção 
da floresta, em seu art. 44, estabelecia: 

Art. 44 – Na Região Norte e na parte nor-
te da Região Centro-Oeste, enquanto não for 
estabelecido o decreto de que trata o art. 15, a 
exploração, a corte raso só é permissível desde 
que permaneça com cobertura arbórea pelo 
menos 50% da área de cada propriedade.”

Concordamos com a disposição trazida por aquele 
Código. Mas como ficou a situação daqueles pionei-
ros que já haviam desmatado o que a lei lhes permitia 
anteriormente? Nunca se respondeu a essa questão, 
mesmo porque, conforme os recursos e condições da 
época, quase nenhum proprietário de terra daquelas 
regiões conseguiria desmatar mais de 50% de suas 
propriedades. 

Em 1970, o General Médici criou o Instituto Na-
cional de Reforma Agrária, Incra, que iniciaria a política 
de assentamento em todo o nosso País. 

Os agricultores trazidos pelos Programas de In-
tegração Nacional (PIN), de 1970, de Redistribuição 
de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e 
Nordeste (Proterra), de 1971; e de Polos Agropecu-
ários e Agrominerais da Amazônia (Poloamazônia), 

de 1974, chegaram nessa nova realidade do Código 
Florestal de 1965. 

Suas terras poderiam ser desmatadas em até 
50%. Ou melhor, deviam ser desmatadas em até 50%, 
como eram incentivados pelo Incra, para que as pesso-
as não perdessem a posse de suas propriedades.

Assim, vimos o Território Federal de Rondônia, 
nome dado em 1956, passar de pouco mais de 110 mil 
habitantes, no censo de 1970, a quase 500 mil em 1982, 
quando da transformação de Território em Estado.

Essa nova fronteira econômica não cessaria seu 
crescimento e, no censo de 1996, passávamos já de 
1,2 milhão de habitantes. 

Em 25 de julho de 1996, o Governo Fernando 
Henrique edita a Medida Provisória nº 1.511, que de-
terminava que, em propriedades das Regiões Norte e 
Centro-Oeste, “onde a cobertura arbórea se constitui 
de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte 
raso em pelo menos 80% dessas tipologias florestais”. 
O texto visava a todos aqueles que ainda não tinham 
desmatado os 50% de suas terras, mantendo intacta 
a floresta.

No entanto, por pressões ditas ambientalistas, 
grande parte dos agricultores se tornaram infratores 
quando o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
edita, pela 50ª vez, essa medida provisória, sob o texto 
da MP nº 1.956-50, de 26 de maio de 2000.

Pelo novo texto, passava-se a determinar indis-
tintamente “a título de reserva legal, no mínimo: 80%, 
na propriedade rural situada em área de floresta loca-
lizada na Amazônia Legal”.

Vejamos, centenas de milhares de agricultores de 
toda a região, incentivados, desde a década de 1970, a 
desmatarem 50% de suas propriedades, tornaram-se, 
do dia para a noite, infratores, tendo de reflorestar suas 
áreas plantadas ou comprar outras terras para fazer a 
compensação da área excedente desmatada. 

Nesse sentido, continua em vigor a Medida Pro-
visória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a 67ª 
reedição da Medida Provisória nº 1.511, supracitada, 
que nunca chegou a ter seu exame completo pelo 
Congresso Nacional e, portanto, nunca foi convertida 
em lei. Continua em vigor, por não ter sido atingida 
pelas alterações trazidas pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 11 de setembro de 2001, que trouxe novas 
determinações para a edição e o exame de medidas 
provisórias, incluindo sua eterna reedição.

A MP 2.166-67, de 2001, é hoje tão somente 
um injusto instrumento de punição para proprietários 
rurais idôneos que apenas cumpriram o que a lei, no 
passado, ditava.

Por isso, a proposição que apresento não tem 
por escopo bater de frente com as questões ambien-

MAIO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL973



24438 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2010

tais que todos nós, de certo, apoiamos. Visa trazer 
justiça aos proprietários rurais, em sua maioria, donos 
de pequenas propriedades, vítimas de mudanças do 
marco legal.

Assim, estabelecemos o mínimo de área de reserva 
legal, conforme o período em que se tomou posse da 
propriedade rural. Dessa forma, àqueles pioneiros da 
Amazônia, a reserva legal torna-se em, no mínimo, 25%, 
voltando aos ditames legais do Código de 1934.

Àqueles que tomaram posse pela primeira vez 
depois de 16 de setembro de 1965, data da publica-
ção do Código Florestal, até 27 de maio de 2000, dia 
anterior à publicação da Medida Provisória nº 1.958-
50, a reserva legal volta a ser de, no mínimo, 50%, 
consoante era no período em que chegou.

Por fim, o mínimo de 80% de área de reserva 
legal passa a valer a todos os que tomarem posse de 
propriedades rurais na Amazônia Legal depois da pu-
blicação da supracitada Medida Provisória nº 2.166.

Dentro da solução proposta, cabe anistiar os pro-
prietários rurais de sanções administrativas ou penais 
que ainda não tenham sido cumpridas até a publicação 
da lei em que esta proposição vier a se tornar.

Não caberá, no entanto, o ressarcimento pelo 
Poder Público de quantias pagas com multas, nem o 
ressarcimento por possíveis danos relativos a sanções 
aplicadas também até a publicação da lei em que esta 
proposta se tornar.

Vemos, pois, que a proposta termina por permitir tan-
to a preservação da floresta, quanto a justiça com os an-
tigos proprietários de terra de toda a Amazônia Legal.

Poder-se-ia dizer que o Código Florestal está sendo dis-
cutido amplamente na sociedade; e devemos, então, aguardar 
o aporte deste no Senado para tratar desta matéria.

Poderia ser, mas os proprietários rurais de Ron-
dônia principalmente e da Amazônia Legal, obrigados 
a desmatar 50% das suas áreas, da área de floresta 
naquela oportunidade, atendendo a um mandamento 
legal, não podem ser chamados agora de infratores, ficar 
impedidos de angariar financiamentos para o custeio de 
suas propriedades e ter a fiscalização em suas produ-
ções. Essas pessoas, Sr. Presidente, são trabalhadores, 
homens e mulheres de mãos calejadas, que adentraram 
a mata virgem, onde viram muitos entes queridos su-
cumbirem à malária e a tantas outras endemias típicas 
da Amazônia. Eles necessitam ver resgatado já o direito 
adquirido de permanecer com 50% de sua área para 
continuarem a produzir o sustento de suas famílias e 
alimentos para todo o nosso Brasil.

Defendo o meio ambiente sustentável, mas jamais 
posso deixar de valorizar o homem nesse contexto.

Srªs e Srs. Senadores, que seja dado, portanto, a 
César o que é de César. Assim, peço o apoio dos Colegas, 

pois conto com a aprovação deste projeto, um resgate do 
direito do brasileiros da Amazônia Legal. Ontem, integra-
ram para não entregar. Hoje, não podem produzir, porque 
estão impedidos pela lei mal direcionada, mal colocada 
para as pessoas que querem produzir na Amazônia

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Colegas 
que nos assistem pela TV Senado, este é o tema que 
trago mais uma vez a esta tribuna para que nós pos-
samos discutir a questão da produção na região ama-
zônica e, em especial, no meu Estado, Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão 
de nos aguardar até esta hora para que eu pudesse fazer 
este pronunciamento, para mim muito importante e, eu te-
nho certeza, para a população de Rondônia também.

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

Antes de encerrar, relembro que, em maio de 1994, 
Mandela ensina ao mundo democrático.

Ao tomar posse, ele disse: 

Chegou o momento de sarar as feridas.
Chegou o momento de transpor os abis-

mos que nos dividem.
Chegou o momento de construir.
Sabemos muito bem que nenhum de nós 

pode ser bem sucedido agindo sozinho. Por conse-
guinte, temos que agir em conjunto, como um povo 
unido pela reconciliação nacional, pela construção 
da nação, pelo nascimento de um mundo novo. 
Que haja justiça para todos, que haja paz para 
todos, que haja trabalho, pão e sal para todos.

Cada um de nós saiba que o seu corpo, a 
sua mente e a sua alma foram libertados para 
se realizarem. Nunca, nunca e nunca mais vol-
tará esta maravilhosa terra a experimentar a 
opressão de uns sobre os outros, nem a sofrer 
a humilhação de ser a escória do mundo.

Que reine a liberdade. O sol nunca se 
porá sobre um tão glorioso feito humano.

Que Deus abençoe a África [a África onde 
será a Copa do Mundo].

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 566, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Regional do 
Piauí da Fundação Nacional de Saúde, na pessoa do 
ex-Coordenador Regional, Paulo Roberto e da atual 
Coordenadora Regional, Sra. Raimunda Nonato da 
Cruz Oliveira.
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Justificação

A Funasa/PI, que no último mês comemorou o seu 
19º aniversário, é um órgão governamental, integrante 
da estrutura do Ministério da Saúde, encarregado de 
promover políticas públicas que melhorem a condição 
de vida da população, ou seja, é a responsável por le-
var saúde às localidades mais carentes.

No meu Estado, a Funasa vem atuando exem-
plarmente em sua missão de elevar o nível de saúde 
da população. Acesso ao abastecimento água, formula-
ção de planos e programas de saneamento ambiental, 
assessoramento técnico em projetos de saneamento 
básico, são alguns exemplos da atuação da Funasa/PI, 
além de muitas outras ações de saúde pública.

Diante de tudo que foi exposto aqui, a Regional 
do Piauí da Fundação Nacional de Saúde, na pessoa 
da Coordenadora Regional, Sra. Raimunda Nonato 
da Cruz Oliveira, é merecedora desta homenagem 
por esta Casa.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2010. – Sena-
dor João Vicente Claudino, PTB/PI. 

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

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

Srs. Senadores Papaléo Paes, Flexa Ribeiro, Sérgio 
Guerra e Paulo Paim enviaram discursos à Mesa, que 
serão publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
Alguma coisa, Dr. João Pedro? (Pausa.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Brasil vem experimentando um período 
já prolongado de melhorias econômicas e sociais, que 
se tornaram possíveis a partir das reformas promovidas 
pelo Governo do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, consubstanciadas, fundamentalmente, no forta-
lecimento da moeda nacional e na adoção de políticas 
monetárias e fiscais responsáveis e eficientes.

Esse robustecimento de nossa economia, asso-
ciado à estabilidade política que o País tem demons-
trado ao longo do último quarto de século, com a con-
solidação de nossas instituições democráticas, muito 
têm contribuído para a conquista de credibilidade inter-
nacional e a conseqüente atração de investimentos.

Mais recentemente, o Brasil foi contemplado com 
decisões tomadas por organizações de âmbito mun-
dial que representam excelentes oportunidades para 
alavancarmos ainda mais nosso crescimento econô-
mico e assegurarmos melhoria das condições de vida 
de nossa população. Refiro-me às decisões tomadas, 
respectivamente, pela Federação Internacional de Fu-

tebol (Fifa) e pelo Comitê Olímpico Internacional (Coi) 
de sediar em nosso País dois dos principais eventos 
esportivos da próxima década, a Copa do Mundo de 
2014 e a Olimpíada de 2016.

Todos os estudos e a experiência de outras na-
ções evidenciam que esses eventos esportivos de 
grande porte podem trazer vastos benefícios para os 
países que os promovem. Ao mesmo tempo, contudo, 
eles criam a necessidade de vultosos investimentos 
em transportes, mobilidade urbana, hotelaria, turismo, 
formação de mão-de-obra, instalações esportivas, tele-
comunicações, energia elétrica, segurança, saúde.

A Copa do Mundo do Brasil e as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro constituem, nessa medida, não ape-
nas uma extraordinária oportunidade com que fomos 
contemplados, mas, também, uma enorme responsa-
bilidade que decidimos assumir.

A escolha para sediar os dois eventos é demons-
tração inequívoca do prestígio que o País vem anga-
riando na arena internacional. Na mesma medida e 
de maneira simétrica, sua realização sem alcançar os 
níveis de exigência adequados acarretaria um consi-
derável abalo na imagem positiva que vimos conquis-
tando com tanto esforço desde o primeiro Governo do 
Presidente Fernando Henrique, seria um retrocesso 
imperdoável no ciclo virtuoso de avanços conquista-
dos pela sociedade brasileira nos últimos anos e um 
fracasso incompatível com nossa condição de décima 
economia do mundo.

É certo que dispomos dos recursos humanos, 
financeiros e tecnológicos para realizarmos com no-
tável sucesso a Copa do Mundo e a Olimpíada. O que 
precisamos, agora, é demonstrar a maturidade para 
fazer a gestão correta e eficiente dessa monumental 
tarefa que nos foi confiada. As escolhas da Fifa e do 
Coi colocam sobre o País a responsabilidade do cri-
terioso planejamento e da meticulosa preparação que 
nos permitirão realizar esses importantes eventos no 
nível que de nós é esperado, com o brilho que o Bra-
sil está apto a emprestar a acontecimentos de grande 
magnitude.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Ninguém desconhece que a Olimpíada e a Copa 

do Mundo, além de serem impressionantes espetácu-
los, geram muitos negócios e acarretam vastos impac-
tos econômicos.

Os exemplos das cidades de Barcelona, Sydney 
e Pequim – onde foram realizadas as Olimpíadas de 
1992, 2000 e 2008, respectivamente – comprovam que 
Jogos Olímpicos produzem resultados muito positivos 
para o país que os patrocina, e principalmente para as 
cidades onde são realizados. No caso do Brasil, é óbvio 
que o fato de que sediaremos não apenas um, mas 
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dois eventos de grande porte com intervalo de apenas 
dois anos cria expectativa ainda mais favorável.

A realização da Copa do Mundo exigirá investi-
mento em estádios, hotéis, portos, aeroportos, metrôs, 
trens, veículos leves sobre trilhos, corredores de trans-
porte coletivo, sistemas de telecomunicações, amplia-
ção da oferta de energia elétrica, segurança, saúde, 
bem como em pessoal de atendimento e recepção 
nas 12 cidades-sede, movimentando não apenas a 
economia dessas localidades, mas a de todo o País. 
No caso específico da cidade do Rio de Janeiro, o rit-
mo de investimento terá que ser mantido, com vistas 
à realização das Olimpíadas. As previsões para essas 
inversões superam a casa dos 30 bilhões de reais.

Estudo recentemente realizado por técnicos do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com-
prova, mais uma vez, que esses investimentos neces-
sários à realização de importantes festas do esporte 
são plenamente compensadores, havendo proporcio-
nado bons resultados para as cidades que foram ob-
jeto da investigação.

Segundo os pesquisadores, Barcelona não osten-
taria a atual imagem de pujança econômica caso não 
houvessem lá ocorrido os Jogos de 1992. Com efeito, 
a cidade saiu da depressão na década de 1980 para o 
boom econômico graças à Olimpíada. Os investimentos 
lá realizados promoveram uma autêntica transforma-
ção urbana na cidade, com aumento de 15% nos pro-
jetos rodoviários e de 17% no sistema de tratamento 
de esgoto, em comparação com 1989.

Os efeitos positivos começaram já com a esco-
lha da cidade pelo Coi: a taxa de desemprego, que 
até então vinha aumentando, começou a cair. Entre 
outubro de 1986 e julho de 1992, a taxa geral de de-
semprego em Barcelona caiu de 18,4% para 9,6% – 
em comparação a 15,5% no resto da Espanha. Nesse 
período, o número de contratos de trabalho aumentou 
duas vezes e meia.

Também em Sydney, os resultados trazidos pe-
los Jogos foram animadores. Verificou-se aumento de 
1 bilhão e 400 milhões de dólares norte-americanos 
do Produto Interno Bruto (PIB) da região, bem como 
crescimento do emprego, no período de preparação 
do evento.

O mesmo se repetiu em Pequim. Os Jogos trou-
xeram para a cidade uma série de benefícios econômi-
cos e deram impulso à preservação do meio ambiente, 
confirmando o legado que têm deixado em suas últimas 
edições. É muito provável que a realização da Olimpíada 
continue a ter, daqui por diante, uma influência positiva 
no desenvolvimento econômico chinês, em especial 
em setores como mídia, televisão, internet, telefonia 
móvel, energia limpa e material esportivo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
A análise realizada pelos técnicos do Ipea sobre 

os números e resultados das três mais bem-sucedidas 
Olimpíadas já realizadas evidencia que marketing gran-
dioso e novas instalações esportivas apenas contribuem 
para o sucesso do maior evento do esporte mundial.

A prioridade deve ser colocada nos investimentos 
na cidade e na região, e não simplesmente no even-
to. Segundo o estudo, “antes dos estádios, ginásios, 
piscinas, alojamentos, é importante pensar na ques-
tão das facilidades de transporte e comunicação, na 
questão ambiental e na segurança e conforto dos tu-
ristas e atletas”. E o desafio final é manter, no período 
subseqüente, um nível de atividade econômica similar 
ao verificado durante os anos de preparação.

Não podemos deixar de aproveitar a oportunida-
de da Copa e da Olimpíada para criar um novo perfil 
sócio-econômico para as próximas gerações de brasi-
leiros. Projeções feitas pelo Governo Federal apontam 
que os impactos econômicos produzidos pela concen-
tração de cerca de 30 bilhões de reais em inversões 
no ápice do calendário esportivo da próxima década 
– a Olimpíada – terão se multiplicado por quatro em 
2027, gerando mais de 100 bilhões de reais em rique-
zas no País.

O Brasil está frente a uma oportunidade única de 
atrair bilhões de reais em investimentos para o setor 
de infra-estrutura, de gerar negócios, emprego e ren-
da. Há muitos investimentos que precisam ser feitos 
independentemente da realização da Copa do Mun-
do e da Olimpíada, mas esses eventos vão acelerar a 
tomada de decisões. Se a preparação for conduzida 
com responsabilidade, o País vai dar alguns saltos à 
frente no seu processo de desenvolvimento.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) tem a atribuição de atrair 
investimentos, tarefa que é facilitada pelo grande inte-
resse de investidores em diversas áreas de negócios, 
especialmente nas de segurança, construção civil, 
hotelaria, embarcações e instalações portuárias, além 
de equipamentos. Alguns países já demonstraram inte-
resse em vender serviços e suas empresas indicaram 
que querem se instalar no Brasil, principalmente por 
meio de joint ventures.

Avaliações internacionais sobre risco apontam o 
Brasil como destino seguro, rentável, estável, e consi-
deram a Copa do Mundo e a Olimpíada do Rio como 
oportunidades estratégicas até mesmo para antecipar 
investimentos.

A Inglaterra, por sediar os Jogos Olímpicos que 
precedem os brasileiros, já demonstrou forte interesse 
em aproveitar oportunidades, como as que existirão no 
setor de hotelaria. A Alemanha se antecipou aos demais 
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países e manifestou – já na visita que seu Presidente, 
Horst Köhler, fez ao Brasil em março passado – sua 
disposição em investir aqui, aproveitando as oportuni-
dades dos megaeventos. Em sua comitiva, o Presidente 
Köhler trouxe especialistas em negócios internacionais 
para apresentar projetos para a Copa e a Olimpíada, 
principalmente nos segmentos de segurança, arquite-
tura, geração de energia alternativa.

Precisamos, com certeza, solucionar nossas 
sérias deficiências no âmbito do transporte público e 
superar o gargalo existente no setor hoteleiro. E não 
podemos desperdiçar a chance que esses grandes 
eventos internacionais nos oferecem para recuperar as 
áreas degradadas das cidades para a população, tal 
como foi feito em Barcelona, por ocasião da Olimpía-
da, e em Lisboa, por ocasião da Expo. É fundamental 
que os investimentos a serem feitos em equipamentos 
esportivos e em infra-estrutura representem, após a 
realização dos eventos, um legado para a população 
de cada cidade.

Para que a Olimpíada e a Copa do Mundo de 
fato proporcionem todas as vantagens que delas se 
podem extrair, é preciso aproveitar a oportunidade 
para reverter os benefícios para as cidades e as suas 
populações. Devemos, inclusive, concentrar os inves-
timentos nas áreas centrais degradadas de nossos 
centros urbanos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Na opinião dos técnicos do Ipea, quatro pontos 

devem merecer especial atenção dos organizadores 
da Copa e da Olimpíada, por serem decisivos não 
só para a funcionalidade, qualidade e bem-estar da 
multidão de visitantes que aportarão ao País, como 
também para o cidadão local. São eles: 1º) moderni-
zação dos aeroportos e dos serviços aeroportuários; 
2º) preparação do brasileiro para o contato direto com 
estrangeiros; 3º) organização de força de segurança 
centralizada em um único comando, com participação 
de todas as instituições de segurança pública – sejam 
municipais, estaduais ou federais –, em parceria com 
as Forças Armadas; e, 4º) atenção com a eficiência 
do gasto público.

Para que consigamos conduzir a contento essas 
quatro principais linhas de atuação, é imprescindível 
que haja uma ação articulada entre Governos, órgãos 
de controle e ambientais, Congresso Nacional e o setor 
privado, de forma a dar agilidade ao processo de inves-
timentos e à realização de obras de infra-estrutura.

É evidente que, entre os quatro pontos listados 
pelos estudiosos, aquele referente à eficiência do gasto 
público assume especial dimensão. E a eficiência do 
gasto público depende, em primeiro lugar, da absoluta 
transparência na sua gestão.

Ainda que o Brasil esteja em posição privilegia-
da para atrair investimentos privados com vistas à re-
alização da Copa e da Olimpíada, uma parcela muito 
significativa dos gastos haverá de ser, inevitavelmente, 
custeada pelo Erário. É fundamental, portanto, que a 
gestão desses recursos públicos seja conduzida com 
absoluta correção, não deixando qualquer margem 
para iniciativas de agentes corruptos, sob pena de 
desperdiçarmos a magnífica oportunidade com que 
fomos contemplados pela Fifa e pelo Coi.

Para que os investimentos possam perdurar para 
as gerações futuras e se elimine a criação de “elefantes 
brancos” como herança dos eventos, são indispensáveis 
planejamento rigoroso e projetos integralmente justifi-
cáveis, que garantam a eficiência de cada centavo dos 
gastos públicos. É preciso evitar a repetição dos erros 
cometidos na preparação dos Jogos Pan-Americanos 
no Rio de Janeiro, em 2007, quando, além de os gas-
tos terem ficado muito acima do previsto, o evento 
trouxe pouco resultado para a população e ainda dei-
xou obras com elevada ociosidade. Já contando com 
essa experiência, não podemos, agora, tolerar novos 
desperdícios de dinheiro público.

A exigência de rígida correspondência entre cus-
to e benefício dos gastos públicos a serem realizados 
permitirá ao sistema de fiscalização e auditagem de 
recursos do Tesouro melhores condições de identificar 
ralos de corrupção e o desvio de dinheiro.

É auspicioso observar, aliás, que, desta vez, os 
órgãos de controle já estão se mobilizando para acom-
panhar o emprego dos recursos públicos: o Congresso 
Nacional, a Controladoria Geral da União e outras insti-
tuições já criaram grupos específicos para fiscalizar os 
gastos. Deve ser ressaltado, nesse contexto, o papel 
extremamente relevante a ser desempenhado pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU) com vistas à correta 
aplicação dos recursos públicos destinados às obras 
voltadas para a Copa do Mundo e a Olimpíada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Como já enfatizei, ao apresentar suas candidatu-

ras para sediar a Copa do Mundo e, posteriormente, a 
Olimpíada, o Brasil estava, simultaneamente, pleitean-
do a oportunidade de auferir significativos benefícios e 
declarando-se pronto a assumir grandes responsabi-
lidades. Tendo sido vitoriosos em nossas pretensões, 
devemos, agora, provar que estamos à altura das res-
ponsabilidades assumidas. Precisamos atender todas 
as exigências da Fifa e do Coi e realizar uma Copa do 
Mundo e uma Olimpíada irrepreensíveis, sem falhas, 
acolhendo com segurança, conforto e calor humano as 
dezenas de milhares de atletas, jornalistas e turistas 
que para cá acorrerão.
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É muito preocupante, portanto, que já esteja-
mos em débito com a Fifa. A entidade havia fixado o 
prazo do dia 1º deste mês para o início das obras de 
construção dos estádios. A maioria das cidades-sede, 
contudo, descumpriu essa data limite, o que já motivou 
manifestação de desagrado, cobrança de explicações 
e fixação de novo prazo – o dia 3 de maio – por parte 
da Fifa.

Vale lembrar que, nessa data, faltarão menos de 
32 meses para o fim do prazo de construção dos es-
tádios – o dia 31 de dezembro de 2012. É que, embo-
ra a Copa do Mundo vá ocorrer somente em junho de 
2014, os estádios terão de estar prontos para a Copa 
das Confederações de um ano antes. A Fifa deseja usar 
cinco das 12 sedes no torneio de 2013. A entidade avalia 
que esse prazo pouco superior a 30 meses seja escas-
samente suficiente para as obras, mas manifesta sua 
preocupação com a aproximação desse prazo mínimo 
sem que nada tenha começado a ser feito na maioria 
das cidades-sede. Como é natural, a Fifa espera sempre 
que uma Copa seja melhor do que a anterior, motivo 
pelo qual o Brasil sofrerá cobranças severas.

Outro fato ao qual devemos ficar atentos é à va-
riação para maior dos gastos com o evento em com-
paração às previsões iniciais. Faltando ainda quatro 
anos e meio para seu início, a Copa do Mundo–2014 
já tem previsão de gastos 120% maior do que aquilo 
que foi investido na África do Sul–2010. No início de 
fevereiro, o Governo Federal divulgou uma primeira lista 
de projetos para a Copa–2014, incluindo 59 obras, 12 
delas em estádios. O custo total previsto para esses 
projetos é de 17 bilhões e meio de reais, entre verbas 
federais, estaduais e privadas. Desse montante, 5 bi-
lhões e 300 milhões de reais deverão ser destinados 
à construção e reforma de arenas.

O volume dos investimentos preocupa-me muito 
porque, não havendo sucesso nos esforços para atrair 
investidores da iniciativa privada para os empreendi-
mentos, seu custo total acaba recaindo sobre o Erário. 
Esse já é o caso dos gastos com construção e refor-
ma de estádios. Os Governos Estaduais falharam na 
tentativa de angariar parceiros privados para as obras 
e, agora, já se sabe que nada menos que 94% dos 5 
bilhões e 300 milhões de reais antes mencionados 
serão bancados pelos cofres públicos.

Veja-se que, em 2007, quando o País conquistou 
o direito de abrigar a Copa de 2014, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela candi-
datura brasileira perante a Fifa, estimava que gastaría-
mos pouco menos de 2 bilhões de reais com estádios. 
Portanto, a estimativa atual já é 167% maior do que a 
original. E a CBF também se equivocou profundamente 
em sua expectativa de que a maior parte desse inves-
timento viria da iniciativa privada, como já vimos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Conseguir sediar os dois mais importantes eventos 

esportivos do mundo num intervalo de apenas dois anos foi 
uma conquista extraordinária do Brasil. Fomos agraciados 
com duas oportunidades espetaculares de impulsionar-
mos nosso desenvolvimento econômico e de melhorar-
mos as condições de vida da nossa população.

Ao mesmo tempo, contudo, assumimos grandes 
responsabilidades. Precisamos, agora, estar à altura 
desse tremendo desafio. Não podemos desperdiçar 
essas excelentes oportunidades.

Só o planejamento criterioso e a preparação 
meticulosa permitirão auferirmos todos os benefícios 
que esses grandes eventos podem proporcionar ao 
País. E o primeiro requisito para a preparação ade-
quada é o mais absoluto rigor na gestão dos recursos 
públicos destinados à realização da Copa do Mundo 
e da Olimpíada.

Se essa gestão não tiver total transparência, não 
for cem por cento correta, deixar qualquer margem à 
corrupção, estaremos transformando uma benção em 
uma maldição, estaremos cometendo um crime contra 
o futuro da Nação, estaremos deixando escorrer pelo 
ralo uma notável chance que o País recebeu para 
avançar no rumo do futuro.

Não podemos permitir que os preparativos para a 
Copa do Mundo e a Olimpíada se constituam num dreno 
descontrolado dos recursos do Erário, num motivo para 
gastos estratosféricos sem a contrapartida de benefícios 
para a população. Temos de exigir total transparência, 
absoluta correção na gestão dessas despesas.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Aloprado tinha influên-
cia na Funasa”, publicada pelo jornal O Globo de 09 
de abril de 2010.

A matéria destaca que o “aloprado” e ex-petista 
Valdebran Padilha, que voltou a ser preso, desta vez 
por fraudes em obras públicas, tinha influência direta 
na escolha dos dirigentes da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) em Mato Grosso.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “‘Serra é exigente, e eu 
também sou’”, publicada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo em sua edição de 04 de abril 2010.

A reportagem destaca a entrevista com o novo 
governador de São Paulo, o ex-comunista Alberto Gol-
dman (PSDB). Segundo a matéria ele tem a missão 
de dar continuidade à gestão tucana no maior colégio 
eleitoral do País.

Senhor presidente, solicito que a matéria acima 

citada seja considerada parte deste pronunciamento, 

para que passe a constar dos Anais do Senado Fe-

deral.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores. como quero fazer registro sobre a situação 
dos comerciários.

Recentemente, o Presidente da União Geral do 
Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São 
Paulo, Ricardo Patah, ponderou em artigo publicado 
em jornal, a situação dos comerciários no país.

Ele lembrou muito bem, que atualmente quem 
visita os shoppings de São Paulo (e isso acontece em 
Brasília também) tem a agradável experiência de ver 
a grande maioria dos consumidores e vendedores às 
voltas com a nota fiscal.

Isso é muito positivo, pois em São Paulo, por 
exemplo, o governo recolheu um extra de 800 milhões 
de reais em impostos no ano passado. Dinheiro que, 
sem a nota fiscal, teria ido para o ralo da sonegação.

Mas, Ricardo Patah, traz o seguinte questiona-
mento, muito oportuno por sinal: “Se há uma preocupa-
ção pela legalidade por que então não adotar políticas 
de tolerância zero e humanizar as relações contratuais 
nestes ambientes, exigindo que se cumpram as leis 
trabalhistas no Brasil?”

Faço minhas as palavras dele também, quando 
afirma que o descaso para com os trabalhadores e 
trabalhadoras que entregam até 52 horas semanais 
de suas vidas, por semana, nas mesmas lojas e sho-
ppings onde o governo atua ferozmente atrás de mais 
impostos, é muito grande.

Ele afirma ainda que, não é por falta de denúncias 
que esse descaso acontece. A União Geral do Trabalha-
dores tem feito campanhas sistemáticas denunciando 
que esses trabalhadores cumprem uma jornada muito 
intensa, sem receber horas extras, muitas vezes sem 
ter a carteira assinada e quando tem os patrões ape-
nas assinam o piso salarial.

Quando conseguem cumprir metas e ganhar um 
pouquinho mais, em vez de serem promovidos, são 
demitidos e substituídos por outros trabalhadores com 
salários menores, numa das mais ferozes rotatividades 
de mão de obra do Brasil.

Ele compara esse tratamento a uma nova escra-
vidão e eu sou da mesma opinião.

Ou seja, enquanto os trabalhadores conquistam 
apenas a sobrevivência, os patrões engordam os bol-
sos e o governo, com a nota fiscal, também recebe 
suporte operacional à arrecadação fiscal.

Senhor Presidente, sempre tive uma preocupação 
muito grande com essa categoria de trabalhadores e foi 
justamente essa preocupação que me fez apresentar 
o PLS 115 de 2007, projeto que dispõe sobre a regu-
lamentação da profissão de comerciário.

É lógico que a geração de mais empregos é im-
portante e será sempre incentivada, mas não se pode 
admitir a extensão da jornada normal de trabalho por 
até doze ou mais horas consecutivas, como ocorre 
em muitos casos.

A proposição encampa o sentimento dos comerci-
ários, manifestado por suas entidades representativas, 
e representa um alerta sobre a situação de absoluta 
desregulamentação que vive o setor.

Esta proposição foi aprovada por unanimidade no 
Congresso Nacional dos Trabalhadores do Comércio, 
promovido pela Confederação Nacional dos Trabalha-
dores do Comércio – CNTC.

Precisamos estabelecer parâmetros adequados 
para o exercício de sua atividade profissional, sem o 
sacrifício pessoal e o desgaste físico e emocional por 
que passam diariamente, sem citar os casos de do-
enças profissionais e problemas de saúde que inflam 
os índices de concessão de benefícios previdenciários 
por parte do INSS.

Nota fiscal, sim! Mas, vamos fazer o que é certo 
também em relação aos direitos trabalhistas. Vamos 
dar o exemplo também neste quesito, aquele que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores!

Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, faço registro sobre o 3º Congresso 
da FETRAF-Sul/CUT que aconteceu. 

A Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
Familiar dos três estados do Sul (Fetraf-Sul) realizou, 
no período de 24 a 26 de março deste ano, o 3º Con-
gresso da Fetraf-Sul, que teve como lema: “Agricultura 
familiar: Alimento e Vida para o Brasil”.

Todos sabemos que as mudanças climáticas 
como secas, chuvas intensas, inundações, vendavais, 
furacões, tornados, granizo, frio e calor mais intensos, 
mudanças bruscas de temperatura, são uma realidade 
e vieram para ficar...

São consequências do aquecimento global do 
planeta, causado pelos gases de efeito estufa, oriun-
dos do modelo de desenvolvimento urbano industrial 
e agropecuário baseado na agro-química. 

A Fetraf-Sul está preocupada com isto e sabe 
que os agricultores familiares precisam pensar o seu 
desenvolvimento sócio-econômico e a produção de 
alimentos dentro dessa nova realidade.

O Censo agropecuário de 2006 mostrou clara-
mente que na agricultura familiar existe mais preserva-
ção, mais cobertura florestal e mais respeito ao meio 
ambiente. Mostrou também que a produção é mais 
eficiente e não destrói seu entorno. 

A Fetraf-Sul quer que a legislação ambiental 
brasileira reconheça esta realidade e inclusive neste 
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momento ela comemora os recentes avanços conquis-
tados no tema ambiental.

Eles estão lutando pela consolidação das políticas 
referentes ao tema. Acreditam numa política ambiental 
diferenciada para a agricultura familiar, que reconheça 
quem realmente preserva e aponte para uma relação 
menos conflituosa das populações rurais para com o 
meio ambiente e órgãos de fiscalização.

Eles relatam que, com base nos consensos e 
acordos políticos, o presidente Lula vem tomando uma 
série de iniciativas legais para facilitar a vida dos agri-
cultores e proteger o meio ambiente.

Mas, eles necessitam que o Governo Federal fi-
nalize o processo e avance na consolidação dos pon-
tos acordados e que ainda aguardam medidas legais, 
entre eles:

Fazer novo enquadramento da agricultura familiar 
dentro do Código Florestal, ampliando dos atuais 30 
hectares, para quatro módulos fiscais.

Regularizar as culturas agrícola anuais e de es-
pécies lenhosas perenes nas inclinações entre 25 a 
45 graus.

Assegurar atividade sazonal para cultivo de ciclo 
curto em várzea.

Orientar claramente como os agricultores devem 
proceder para efetivar sua regularização ambiental.

A Fetral-Sul destacou o papel central do Ministro 
do Meio Ambiente, Carlos Minc, na construção dessa 
aliança, e na efetivação dessas medidas.

O 3º Congresso da Fetral-Sul teve grande número 
de participantes e eles pretendem intensificar as mo-
bilizações para alcançar seus objetivos.

É muito bom saber que o governo está atento às 
demandas dos agricultores familiares e faço aqui um 
apelo para que eles sejam atendidos naquilo que ainda 
está por ser feito, pois é muito importante para eles.

A agricultura familiar pode ser considerada um 
bem social e devemos ter para com ela um olhar muito 
positivo pois esse é o retorno que ela nos dá.

Como terceiro assunto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero fazer um registro sobre mobili-
zação do movimento sindical gaúcho contra o veto do 
fim do fator e reajuste de 7,7% para os aposentados 
e pensionistas.

É com muito orgulho que registro que o movimen-
to sindical gaúcho, através da Federação dos Traba-
lhadores Metalúrgicos da CUT e sindicatos de base, 
vão iniciar uma campanha de rua com mobilizações e 
manifestações contra o veto do Executivo ao fim fator 
previdenciário e reajuste de 7,7% para os aposenta-
dos e pensionistas.

Também é de iniciativa da Federação dos Me-
talúrgicos, que tem como seu presidente o Sr. Milton 

Viário, uma campanha de mídia nas principais rádios 
do Rio Grande do Sul com a veiculação da seguinte 
frase: ‘O presidente Lula que está mudando o Brasil 
não pode vetar o fim do fator previdenciário’.

Ainda hoje pela manhã o Sr. Milton Viário tam-
bém informou que na próxima sexta-feira, dia 28, o 
movimento sindical realizará uma forte manifestação 
no centro de Porto Alegre para chamar a atenção da 
população e do Poder Executivo.

Como quarto assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer um registro sobre artigo “Ju-
ros versus aposentados”, de autoria do advogado e 
jornalista João Luiz Vargas, publicado no Jornal do 
Comércio, de Porto Alegre. 

Respeitosamente gostaria de deixar registrado 
nos Anais desta Casa, o artigo “Juros versus aposen-
tados”, de autoria do advogado e jornalista gaúcho 
João Luiz Vargas, publicado no Jornal do Comércio, 
de Porto Alegre, no dia de hoje.

O artigo diz o seguinte: 

“O impacto do aumento aprovado pela 
Câmara e Senado para os aposentados repre-
senta algo em torno de R$ l,6 bilhão no gasto 
público. Já o impacto causado pelo aumento na 
taxa de juros representa cerca de R$ 12 bilhões 
que serão drenados ao setor financeiro.

No que tange ao aumento dos aposen-
tados, existe uma mobilização do governo no 
sentido de barrar a diferença existente entre 
o que foi proposto e o que restou aprovado. 
Quanto ao impacto decorrente da majoração 
na taxa de juros (infinitamente superior), não 
existe qualquer preocupação nas hostes go-
vernistas.

Os argumentos apresentados partem do 
pressuposto de que existe um déficit (?) nas 
contas da Previdência. 

Na verdade trata-se de uma falácia, de 
vez que nas contas da seguridade social existe 
a ocorrência de superávit sistêmico desviado, 
geralmente, para o pagamento de juros. Os 
rendimentos do capital financeiro, por outro 
lado, representam a única prioridade existente 
no atual modelo econômico adotado.

Para a definição do reajuste das aposen-
tadorias existe a necessidade de aprovação 
legislativa (Câmara e Senado) e sanção pre-
sidencial, tudo precedido de estudos minucio-
sos de impacto.

Já para o aumento na taxa de juros, ope-
ra-se por decisão discricionária do Copom que 
quantifica e determina o quantum, atentando 
para o discurso único dos ditames do mercado 
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e os interesses dos rentistas. A decisão é so-
berana e não cabe interferência nem mesmo 
do Presidente da República de vez que, para 
este colegiado, o Estado não deve interferir 
no mercado.”

Como quinto assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer um registro sobre vigilantes.

Recebi a visita do ex-Deputado Federal, Chico 
Vigilante, do Presidente da Confederação Nacional dos 
Vigilantes, José Boaventura da Silva, e do Deputado 
Federal, Eudes Xavier, do PT do Ceará.

Eles me trouxeram uma boa notícia. O Deputado 
Eudes é relator do PL 6113/2009, de minha autoria, 
que garante adicional de periculosidade e risco de vida 
aos vigilantes. O projeto foi aprovado na Comissão de 
Trabalho e Serviço Público.

Agora ele será votado na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e, em seguida será sancionado pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O projeto é uma vitória de homens e mulheres 
que defende as nossas vidas e nossos patrimônios. 
Parabéns aos mais de dois milhões de trabalhadores 
vigilantes existentes hoje no país.

Sr. Presidente, os policiais e os bombeiros já 
possuem adicional de periculosidade e risco de vida. 
Nada mais justo que os vigilantes também terem este 
direito. Parabéns a toda a categoria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não 

havendo mais nada a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senado-
res que constará da sessão deliberativa a realizar-se 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2010 
(Proveniente da Medida Provisória nº 479, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 4, de 2010, que dis-
põe sobre o prazo para formalizar a opção 
para integrar o Plano de Carreiras e Cargos 
de Ciência, Tecnologia, Produção e Inova-
ção em Saúde Pública, de que trata o art. 
28-A da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006; a Gratificação de Qualificação – GQ, 
de que tratam as Leis nºs 11.355, de 2006, 
e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; as tabe-
las da Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade de Ciência, Tecnologia, Produção e 
Inovação em Saúde Pública – GDACTSP, de 

que trata a Lei nº 11.355, de 2006; o Plano 
de Carreiras e Cargos do IPEA, de que trata 
a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008; 
a Carreira de Perito Médico Previdenciário e 
a Carreira de Supervisor Médico-Pericial,de 
que trata a Lei nº 11.907, de 2009; as Car-
reiras da Área Penitenciária Federal,de que 
trata a Lei nº 11.907, de 2009; a integração 
ao Plano Especial de Cargos do Ministério 
da Fazenda – PECFAZ, de que trata a Lei nº 
11.907, de 2009; de cargos vagos redistribu-
ídos para o Quadro de Pessoal do Ministé-
rio da Fazenda; os Cargos em Exercício das 
Atividades de Combate e Controle de Ende-
mias; a Gratificação Específica de Produção 
de Radioisótopos e Radiofármacos – GEPR, 
de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; a trans-
posição de cargos do PGPE, de que trata a 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro e 2006, para 
o Plano de Carreiras e Cargos do Hospital 
das Forças Armadas – PCCHFA;o enqua-
dramento dos servidores titulares dos cargos 
de provimento efetivo de Professor do Ensino 
Básico Federal e de Professor do Ensino Bá-
sico Federal dos ex-Territórios na Carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 
de setembro de 2008; a tabela de valores da 
Gratificação de Apoio à Execução da Políti-
ca Indigenista – GAPIN, de que trata a Lei nº 
11.907, de 2009; a tabela de valor do ponto 
da Gratificação de Desempenho de Ativida-
des Administrativas do DNPM – GDADNPM, 
e da Gratificação de Desempenho de Ativi-
dades Administrativas do Plano Especial de 
Cargos do DNPM – GDAPDNPM, de que 
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 
2004; a Carreira do Seguro Social, de que 
trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004; 
a possibilidade da aplicação do instituto da 
redistribuição de servidores para a Suframa 
e para a Embratur; a Gratificação Temporária 
das Unidades dos Sistemas Estruturadores 
da Administração Pública Federal – GSISTE, 
de que trata a Lei nº 11.356,de 19 de outubro 
de 2006; os servidores da extinta Fundação 
Roquette Pinto cedidos nos termos do inciso 
I do art. 22 e do art. 23 da Lei nº 9.637, de 
15 de maio de 1998; as Carreiras de Oficial 
de Chancelaria e de Assistente de Chance-
laria, de que trata a Lei nº 8.829, de 22 de 
dezembro de 1993; o exercício no âmbito do 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
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Servidor Público Federal – SIASS; a licença 
por motivo de doença em pessoa da família e 
o afastamento para participação em programa 
de pós-graduação ¿stricto sensu¿ no País, 
de que tratam, respectivamente, os arts. 83 e 
96-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; a transposição de cargos do PGPE, de 
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006, para o Plano Especial de Cargos da 
Cultura, de que trata a Lei nº 11.233, de 22 
de dezembro de 2005; reabre prazo para op-
ção pela Carreira da Previdência, da Saúde e 
do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, de 
2006; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 479, de 2009).

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009 

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

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

Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009 
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Adminis-
tração de Petróleo e Gás Natural S.A.

– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes 

Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.

3 
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.

4 
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.

5 
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.)
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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.

6 
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.

7 
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.

8 
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.

9 
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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que  dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta.

11 
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.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que  acrescenta parágrafo único ao art. 54 da 
Constituição Federal, para permitir a Deputados 
Federais e Senadores o exercício de cargo de pro-
fessor em instituição pública de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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13 
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.

14 
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.

15 
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.

16 
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.

17 
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.

18 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de 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.
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19 
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.

20 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que  altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

21 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que  extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 

Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso 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.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio 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.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que  define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
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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.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 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.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que  altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 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.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que  dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 

Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, na 
Casa de origem, da Deputada Solange Amaral), 
que  altera o inciso II do caput do art. 1.641 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil 
(é obrigatório o regime de separação de bens no 
casamento de pessoa maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que  altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que 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.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro 
Mabel), que  dispõe sobre o dever de noti-

988ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2010



Maio de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 24453 

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.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Edinho Bez), que  inclui 
no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Via-
ção, o trecho rodoviário que especifica.

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Co-
missão de Serviços de Infraestrutura, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável nos 
termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo), 
que oferece.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que  acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Mo-
rais.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que  dispõe sobre a advertência em 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 ofe-
rece.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que  altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que  altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que  dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.
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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).

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que  acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do 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).

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que  altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 

Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que institui 
o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que  altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que  dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que  regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que  altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que  inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que  dispõe sobre a criação do 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.

49 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que  acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

50 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra 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.

51 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que  dá nova redação ao inciso XI do 
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

52 
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 primei-
ro turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
77, de 2007 (apresentado como conclusão do 
Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista 
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de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
Relator: Senador João Ribeiro), que  aprova as 
contas do Governo Federal, do Senado Fede-
ral, da Câmara dos Deputados, do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Jus-
tiça, da Justiça do Trabalho, do Conselho da 
Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º 
Graus, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, 
da Justiça do Distrito Federal e Territórios e do 
Ministério Público da União, relativas ao exer-
cício de 2003.

53 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como 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.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e  
143 do Regimento Comum)

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

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

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador 
Hélio Costa, que  acrescenta o inciso IV ao § 4º, 

do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para assegurar aulas presenciais e perió-
dicas 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.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que  regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que  altera o art. 
2º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.
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58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que  altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

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.

60 
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-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 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-
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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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que  acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que os 
Chefes do Poder Executivo e respectivos Vices 
devem se licenciar para concorrer à reeleição.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do 
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação con-
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.

64 
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-
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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.

65 
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.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 313, de 2005-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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-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.
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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.

68 
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.

69 
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.

70 
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.
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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-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 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.

72 
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-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 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 
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de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

74 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-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-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

75 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

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.

76 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,  
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que  alte-
ra a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, para condicionar 
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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, Justiça 
e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação do 
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação 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.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363,  381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008– Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que  altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

78 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

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.

79 
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 
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que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que  altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
 Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que  altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-

nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

82 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, 
que  altera o art. 1º da Lei Complementar nº 
105, de 10 de janeiro de 2001, para 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.

83 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 190, de 2007, de autoria da Senadora 
Maria do Carmo Alves, que  altera a Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, para prever o exame 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.

84 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e 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-
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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.

85 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 235, de 2009, de 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 esta sessão de 26 de maio de 2010, iniciada 
às 14 horas, do Senado da República do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 04 
minutos.)

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLI-
CAÇÃO PELO SR. SENADOR GERSON CA-
MATA, NA SESSÃO DO DIA 21 DE MAIO DE 
2010, QUE ORA SE PUBLICA 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, segundo um antigo ditado, burocracia 
é um sistema cuja finalidade principal consiste em criar 
uma dificuldade para cada solução. Talvez não exista 
uma definição mais sintética e precisa dessa praga que 
aflige o Brasil desde os tempos coloniais, e que não 
dá sinais de que algum dia vá desaparecer.

Vivemos sob um emaranhado de regras que se 
superpõem e se contradizem, e somos pródigos em 
criar novas imposições, num ritmo impressionante, 
especialmente na área tributária. Não é à toa que a 
maioria das grandes empresas é obrigada a manter 
um departamento só para cuidar da administração e 
recolhimento de tributos.

Uma reportagem recente cita o exemplo da filial 
brasileira da americana Dow, que atua no setor químico. 
Com 42 unidades no País, entre fábricas, escritórios e 
centros de distribuição de produtos, ela precisa prepa-
rar, em cada uma delas, 14 livros fiscais diferentes. 

Ou seja, embora seja uma só empresa, tem que 
funcionar como se fossem 42 empresas autônomas, 
que mantêm, em conjunto, quase 600 livros fiscais. Os 
registros de impostos armazenados em computado-
res também têm que ser impressos e encadernados 
sempre que chegam ao equivalente a um livro de 500 
páginas. 

Além disso, como todas as empresas brasilei-
ras, ela precisa enviar periodicamente os resumos 
dos seus livros fiscais aos órgãos arrecadadores. Se 
não mandar, estará sujeita a multa de 5 mil reais por 
dia de atraso.

Em resumo, a Dow, assim como suas congêneres, 
produz montanhas de papel e emprega um contingen-
te de funcionários para atender a exigências que, na 
maioria dos casos, representam apenas desperdício 
de tempo e dinheiro. 

Um relatório elaborado no ano passado pelo Ban-
co Mundial confere ao nosso país o título de campeão 
em tempo gasto para pagar impostos quando se faz 
negócios. É tão grande a complicação do sistema tri-
butário que as empresas brasileiras gastam em média 
2.600 horas por ano, o equivalente a 108 dias, para 
pagar seus impostos.

O presidente Lula conhece bem essa realidade. 
Há 3 anos, discursando em Recife, ele disse que a bu-
rocracia brasileira para a realização de obras é muito 
mais complicada que parto de galinha. A galinha, ele 
afirmou, sofre para botar um ovo, mas tem certeza de 
que ele vai sair. Já os gestores sofrem as dores do 
parto para tentar aprovar e liberar suas obras, mas 
nunca sabem se elas serão efetivamente realizadas, 
por causa da complexidade da burocracia.

Há pouco, durante o Oitavo Congresso Brasilei-
ro da Construção, em São Paulo, o ministro dos Es-
portes, Orlando Silva, disse que, devido à lentidão da 
estrutura burocrática brasileira, o setor de aeroportos, 
em especial, poderá viver o que ele próprio qualificou 
de “colapso”, durante a realização da Copa de 2014 e 
das Olimpíadas de 2016. 

O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, 
no mesmo evento, não economizou palavras para cri-
ticar a burocracia. Elas merecem ser transcritas: “É 
impossível ter um país que gera emprego e renda e 
está sujeito não a leis, mas a resoluções, circulares, 
interpretações de segundo, terceiro e quarto escalões. 
Temos que mudar isso radicalmente. São 30, 40 anos 
de uma burocracia que se instalou para dificultar a 
vida do brasileiro”.

Temos um número incontável de formalidades 
obrigatórias, todas concebidas com a finalidade de 
impedir que o dinheiro público seja mal utilizado. Mas 
nossos controles chegaram ao ponto do excesso – 
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aquele que tortura os gestores a que se referiu o pre-
sidente, com mil e um embaraços, antes que qualquer 
obra ou serviço seja realmente executado. 

E o pior é que tantas imposições são incapazes 
de impedir a paralisação da obra depois de iniciada, 
seja porque há suspeita de superfaturamento, por con-
correntes que não ganharam a licitação ou por alguma 
entidade não-governamental que se opõe ao projeto.

Como provam ocorrências recentes, sobram evi-
dências de que preencher uma infinidade de formulá-
rios, cheios de selos e carimbos, não impede a ação 
dos corruptos. Outra constatação é a de que essas 
exigências dificultam ao máximo a ação de gestores 
bem-intencionados, aqueles que se empenham para 
que o Estado consiga cumprir suas tarefas com um 
mínimo de eficiência e rapidez.

No Espírito Santo, a concorrência para a constru-
ção de um hospital no município da Serra, na região 
metropolitana de Vitória, obrigou as 4 construtoras 
interessadas a apresentar de 500 a mil páginas de 
documentos, entre comprovantes de que estão em 
dia com o pagamento de impostos, que têm saúde 
financeira e que possuem capacidade para executar 
a obra. No Instituto de Matemática e Computação da 
Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, 
foram necessárias 4 licitações para a instalação de 
um elevador no prédio. Ele começará a funcionar em 
novembro, 4 anos depois que o diretor do Instituto de-
cidiu instalá-lo.

Controles burocráticos são necessários para uma 
fiscalização competente, da qual não é possível abrir 
mão. Mas a burocracia é como erva daninha. Se não 
for submetida a uma poda periódica, e mantida sob 
controle, ela se propaga indiscriminadamente e tem 
um efeito paralisante, não só sobre a máquina estatal, 
mas sobre toda a economia de um país. 

Deve estar bem presente na memória de todos 
o exemplo da ineficácia dos gigantescos aparatos er-
guidos nos países comunistas, onde uma casta de 
burocratas mandava e desmandava. Restou a lem-
brança de economias atrasadas, amordaçadas pela 
ineficiência, pela lentidão na tomada de decisões e 
por administradores incompetentes.

Apesar disso, persistimos no apego à criação de 
entraves, resultado da crença de que complicar as coi-
sas, exigir muita papelada, criar engrenagens inúteis 
no aparato do Estado, tudo isso fortalece a fiscaliza-
ção e impede atos ilícitos. É uma completa inversão 
de valores, pois a chave, não só do crescimento da 
economia, como também da repressão aos desvios 
de verbas públicas, reside na simplicidade e clareza 
das regras e na eliminação de entraves. 

Quanto mais complicada, obscura e sujeita a in-
terpretações diversas, além de cheia de obstáculos, 
maiores oportunidades a burocracia oferecerá à ação 
dos corruptos. Eles prosperam onde as regras são 
numerosas e confusas, onde há liberdade para buro-
cratas ditarem regras sem a menor preocupação com 
a lógica e com o excesso de controles. 

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
26/5/2010 

quarta-feira

12h – Deputado Tomasz Piotr Nowak, Presidente do 
Grupo Parlamentar Polônia-Brasil acompanhado dos 
Deputados Krzysztof Gadowski, Eugeniusz Klopotek, 
Wojciech Szarama

Sala de Audiência

16h – Ordem do Dia
Plenário
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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
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

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

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).



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.
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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
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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
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (101)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (37,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,38)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Tião Viana   (PT) (32,41,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,34)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,41)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (57,64)

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.



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

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
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  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.



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

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



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

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(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)
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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
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  05/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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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
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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.
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

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)   
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