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Ata da 4ª Reunião, em 23 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Romeu Tuma

(Inicia-se a Reunião às 10 horas e 35 

minutos e encerra-se às 10 horas e 36 minu-

tos.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Srªs e Srs. Senadores, bom-dia. 

Como no plenário não há número regimental para 

a abertura da sessão, esta não pode ser realizada. 

Eu alerto para a importância da última discussão 
do Código de Processo Penal. O mais rápido possí-
vel, as Lideranças devem convencer seus liderados a 
estarem presentes, para encerrarmos as discussões 
e entrarmos na votação.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 
36 minutos.)
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Ata da 105ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 23 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo, Mão Santa, Papaléo Paes,  
Augusto Botelho e Valter Pereira

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-

to encerra-se às 21 horas e 27 minutos)

È o seguinte o registro de compareci-

mento:

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, 
23 de junho de 2010. Estamos no plenário do Senado 
da República. Representamos a Mesa Diretora do Sena-
do, cujo Presidente é o Senador José Sarney. Vivemos 
a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. 
Esta é a 105ª Sessão Deliberativa Ordinária.

O painel do Senado da República acusa a fre-
quência de 51 Srs. Senadores na Casa. Há, portanto, 
número regimental.

Damos início aos trabalhos de hoje sob a super-
visão da nossa Secretária-Geral encantadora, a Drª 
Cláudia Lyra.

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

3ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do inciso III do art 91 do Regimento Interno, com a 
redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Se-
nado Federal, os Projetos que acabam de ser lidos 
serão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-

formática, onde poderão receber emendas pelo prazo 

de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, do 

Regimento Interno.

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

Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as 

seguintes matérias:
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Sala das Sessões, 13 de Janeiro de 2007. – Deputado Lobbe Neto
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Proje-
tos serão apreciados terminativamente pelas Comis-
sões competentes, onde poderão receber emendas 
pelo prazo de cinco dias úteis, perante a primeira ou 
única comissão, nos termos do art. 122, II, c, da refe-
rida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Pro-

jeto de Lei da Câmara nº 106, de 2010 (nº 4.226/2008, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando Coruja), 
que dá nova redação ao inciso II do art. 313 e revoga 
os incisos II e IV do art. 323 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Pe-
nal, excluindo a decretação de prisão preventiva e a 
impossibilidade de concessão de fiança nos casos em 
que o indiciado é considerado vadio.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

O projeto, que acaba de ser lido, vai à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo 
a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 2010 
(Complementar)

Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (Código Tributário Nacional), a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e per-
missão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Fede-
ral, e dá outras providências, para proibir 
a cobrança de pedágios nos trechos de ro-
dovias estaduais e federais que atravessem 
áreas urbanas e entre cidades que distem 
menos de trinta e cinco quilômetros entre 
si, e autorizar a arrecadação de taxas e con-
tribuições de melhoria por concessionário 
de serviço público ou de obra pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º A competência tributária é inde-
legável, salvo atribuição das funções de arre-
cadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em 
matéria tributária, conferida por uma pessoa 
jurídica de direito público a outra ou, no caso 
de taxas e contribuições de melhoria, a conces-
sionário de serviço público ou obra pública.

 .................................................... ” (NR)

“Art. 79-A. É permitida a cobrança de 
pedágio pela utilização de via pública para o 
tráfego de veículos automotores.

§ 1º Os valores serão arrecadados pela 
pessoa jurídica de direito público ou concessio-
nário responsável pela conservação da via.

§ 2º Nas rodovias federais e estaduais, 
não se instalará praça de pedágio em área ur-
bana ou entre cidades que distem menos de 
trinta e cinco quilômetros entre si.”

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. No atendimento às peculiarida-
des de cada serviço público ou obra pública, 
poderá o poder concedente prever, em favor da 
concessionária, no edital de licitação, a possi-
bilidade de arrecadar taxas, contribuições de 
melhoria e receitas alternativas, complemen-
tares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade.

 .................................................... ” (NR)

Art. 3º As disposições desta Lei não se aplicam 
aos contratos de concessão celebrados anteriormente 
à sua vigência.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º Fica revogado o Decreto-Lei nº 791, de 27 
de agosto de 1969. 

Justificação

A cobrança de pedágio para o financiamento da 
manutenção de vias públicas está prevista na Consti-
tuição Federal (art. 150, V) e vem sendo praticada há 
muito tempo.

Nos últimos anos, o pedágio passou a compor a 
principal fonte de receita das concessionárias de rodo-
vias federais e estaduais, viabilizando a recuperação 
de trechos deteriorados, que vinham colocando em 
risco a vida de passageiros e prejudicavam o trans-
porte de mercadorias.

Algumas praças de pedágio, entretanto, por es-
tarem situadas no interior de áreas urbanas ou entre 
cidades fortemente integradas, provocaram profun-
do impacto nessas comunidades, comprometendo 
a economia de municípios e os empregos de seus 
moradores.

A cobrança de pedágio nesses moldes pode in-
viabilizar, por exemplo, a possibilidade de moradores 
de um bairro trabalharem em outro, em flagrante des-
respeito ao seu direito constitucional de ir e vir. O mais 
grave é que, apanhadas de surpresa, tais pessoas vê-
em-se, de um dia para o outro, obrigadas a mudar de 
residência ou a pedir demissão. Além disso, assistem 
impotentes à súbita desvalorização de seus imóveis, 
o que resulta em enorme perda patrimonial.

Outro problema associado à presença das praças 
de pedágio em áreas urbanas é o embaraço que elas 
impõem ao fluxo de veículos, dando origem a graves 
congestionamentos de trânsito.

A fim de evitar problemas dessa ordem, a pre-
sente iniciativa visa a proibir a cobrança de pedágio 
nos trechos das rodovias federais e estaduais situados 
dentro de perímetros urbanos ou entre cidades que 
distem menos de 35 km entre si.

O projeto introduz a disciplina do instituto no Có-
digo Tributário Nacional (CTN), como taxa, em harmo-
nia com sua inserção no capítulo do Sistema Tributário 
Nacional da Constituição Federal e com o entendimento 
contido no Acórdão 181.475-6 RS do Supremo Tribu-
nal Federal.

Para evitar que essa disposição comprometa a 
possibilidade de concessão de rodovias para a iniciativa 
privada, a proposição altera o artigo 7º do CTN, relativo 
à competência tributária, para permitir a delegação das 
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funções de arrecadação e fiscalização de taxas e con-
tribuições de melhoria aos concessionários de serviços 
ou obras públicas. Disposição análoga foi introduzida na 
Lei nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão de serviços públicos.

De todo modo, propomos que, em respeito ao 
princípio do ato jurídico perfeito, as disposições da lei 
não se apliquem aos contratos de concessão já assi-
nados, nos quais o pedágio é tratado como tarifa.

Contamos com o apoio de nossos pares para a 
aprovação deste projeto, que, estamos certos, contri-
buirá para a preservação do direito de ir e vir dos bra-
sileiros. – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na-
cional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios

....................................................................................
Art. 7º A competência tributária é indelegável, 

salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferida por uma 
pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos 
do § 3º do artigo 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os 
privilégios processuais que competem à pessoa jurí-
dica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer 
tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito 
público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o 
cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo 
ou da função de arrecadar tributos.
....................................................................................

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços pú-
blicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada 

serviço público, poderá o poder concedente prever, 
em favor da concessionária, no edital de licitação, a 
possibilidade de outras fontes provenientes de recei-
tas alternativas, complementares, acessórias ou de 
projetos associados, com ou sem exclusividade, com 

vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado 
o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas 
neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para 
a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Das Limitações Do Poder De Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas 
ou bens, por meio de tributos interestaduais ou inter-
municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per-
missão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter espe-
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão 
da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.

....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura, e de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2010

Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advo-
cacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), para estabelecer prazo de validade 
do Exame da Ordem.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Inclua-se onde couber, na Lei nº 8.906, de 

4 de julho de 1994, o seguinte artigo:

“Art. O Exame da Ordem para inscrição 
como advogado na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) quando realizado em 2 (duas) 
etapas, torna o candidato aprovado na 1ª (pri-
meira) fase isento por 5 (cinco) anos de novos 
exames desta fase.

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31001 

Parágrafo único. O candidato enquadrado 
no caput deste artigo para requerer a inscrição 
na OAB passa a depender exclusivamente da 
aprovação na 2ª fase do referido exame.”

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

Justificação

Em debates sobre diversas matérias jurídicas em 
simpósios na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio 
de Janeiro, com advogados ilustres, entre os quais os 
Drs. Jorge Gama e Luiz Alexandre S. de Barros, foi 
muito discutido o ingresso na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), objeto desta proposição.

Um dos principais objetivos do Exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil são a seleção e aprovação 
do candidato inscrito no referido exame, para que este 
possa compor o quadro de Advogados das respecti-
vas Seccionais dos Estados Brasileiros. Desta forma, 
conforme menciona o edital do exame, o candidato 
aprovado na 1ª fase em prova objetiva na qual é com-
posta de 100 questões de diversas matérias do âmbito 
jurídico, estará apto para a realização da 2ª fase, ou 
seja, para a realização da prova discursiva especifica 
da área ora escolhida pelo candidato, porém a alte-
ração a ser feita diz respeito à reprovação na 2ª fase, 
pois tal reprovação não poderá implicar também na 
reprovação da 1ª fase tendo em vista que o candidato 
já fora aprovado nesta etapa.

Outro motivo relevante é que o valor da taxa de 
inscrição ora cobrado pela OAB perante a banca or-
ganizadora, não é de forma alguma compatível com 
a situação socioeconômica de um candidato recém-
formado e que em muitos casos contribuem também 
na complementação da renda familiar e que possivel-
mente se estiver empregado estará em área diversa 
da tão sonhada carreira jurídica ou nem mesmo estará 
empregado. Isto ocorre tendo em vista que a validade 
da carteira de estagiário ora concedida para prática-
jurídica são de apenas 2 (dois) anos prorrogáveis por 
mais 1 (um) ano, caso se o mesmo esteja estagian-
do em escritório credenciado perante a OAB, o que 
não ocorre em muitos casos, ora porque o escritório 
não é credenciado perante a Ordem dos Advogados 
do Brasil e assim não realizando a prorrogação, ora 
porque ao fim do prazo de 1 (um) ano de validade da 
carteira, os escritórios jurídicos não aceitam mais o 
estagiário com sua carteira vencida e estes, por sua 
vez já estarão em fase de conclusão do curso de Ba-
charel em Direito.

Desta maneira, seria injusto com o candidato que 
concluiu sua graduação ou está concluindo, pagar esse 
valor absurdo de taxa de inscrição, para prestação do 

Exame da Ordem atualmente no valor de R$ 200,00 e 
se caso for reprovado na 2ª fase do exame ter que pa-
gar novamente a inscrição e realizar todo o exame na 
próxima seleção realizada pela banca organizadora.

Logo, tal ciclo vem gerando sim, uma “fábrica de 
cursinhos preparatórios” para o Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil, isto ocorre devido ao alto nível 
de dificuldade que o exame vem apresentando e o 
seu alto nível de reprovação a cada exame realizado, 
isto em virtude da má qualidade de ensino prestado 
pelas universidades do país, ou melhor, do seu corpo 
docente, que ministram suas aulas de forma incompa-
tível com o grau exigido pelo Exame e que geralmente 
estes mesmos docentes fazem parte de tais cursos 
preparatórios, quando não são os reais proprietários, 
induzindo assim o candidato ou futuro candidato a re-
alizar os referidos cursos, faltando assim uma fiscali-
zação do órgão competente perante as universidades, 
sem contar que em muitos casos suas mensalidades 
são altamente dispendiosas, além dos gastos a serem 
realizados perante tais cursos preparatórios para quiçá 
alcançar um dia a tão sonhada aprovação no Exame 
de Ordem para fazer parte do quadro da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Pela relevância da matéria, conclamamos os no-
bres Pares a emprestarem o seu apoio à aprovação 
do projeto de lei que ora apresentamos. – Senador 
Paulo Duque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre o Estatuto da Advoca-
cia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB).

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2010

Autoriza a Caixa Econômica Federal a 
realizar concurso especial da Mega-Sena, 
com a finalidade de destinar recursos às 
vítimas das enchentes de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É a Caixa Econômica Federal autorizada a 

realizar concurso especial da Mega-Sena cujos recur-
sos arrecadados terão a seguinte distribuição: 

I – prêmio bruto: 44,02% 
II – remuneração dos lotéricos: 8,61% 
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III – Governo do Estado de Alagoas: 
47,37% 

Parágrafo único. Os recursos de que trata o inci-
so III do caput serão destinados, exclusivamente, às 
vítimas das enchentes do Estado de Alagoas

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

Justificação

O Estado de Alagoas esta sofrendo com o que 
já esta sendo chamado por alguns de “o pior desastre 
natural já registrado em nosso país”. A situação parcial 
nessas primeiras 72 horas após a tragédia é a seguinte: 
29 mortos, 607 desaparecidos e 78 mil desabrigados. 
O rastro de destruição deixado pelas águas do rio Pa-
raíba devastou cidades inteiras. Quem esteve presente 
no local garante que as imagens da tragédia lembram 
cenas históricas como a da bomba de Hiroxima ou 
mesmo o recente tsunami ocorrido na Oceania.

Milhares de famílias estão sem comida, água e 
luz. Existem cidades em que nenhum prédio público 
ficou de pé, não restando assim um único documento 
oficial. Isso mostra que a reconstrução terá que ser 
absolutamente do zero.

Essa situação crítica em um Estado que já passa 
por tantas dificuldades mostra que as ajudas precisam 
vir de todas as partes. E todas as iniciativas que pos-
sam ajudar de alguma forma devem ser aceitas de 
imediato. – Senador João Tenório.

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e 
encaminhados às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que passo aler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 78, de 2010, do Presi-
dente da Comissão de Ciência, Teconologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, comunicando a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 529, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. Nº 78/2010 – CCT

Brasília, 16 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão aprovou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, o Projeto 
de Lei do Senado nº 529, de 2009, de autoria do Exce-
lentíssimo Senhor Senador Renato Casagrande que, 
“Acrescenta dispositivo no art. 19 da Lei nº 11.652, de 
7 de abril de 2008, para determinar que a escolha do 
Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC) obedeça ao que determina a alínea f do inciso 
III do art. 52 da Constituição Federal”.

Atenciosamente – Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 86, de 2010, da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática comunicando a aprovação do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2007.

É o seguinte o ofício:

 
Of. Nº 86/2010 – CCT

Brasília, 23 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo 
de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Eduar-
do Azeredo, ao Projeto de Lei do Senado nº 297, de 
2007, autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Renato Casagrande, que “Altera dispositivos da Lei 
nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre 

a competência da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (ANATEL) para arrecadar e aplicar sanções 
administrativas”.

A matéria será incluída em pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente – Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao ofício lido, a Presidência comuni-
ca ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática.

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

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

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Presidente, gostaria que V. Exª pudesse me inscre-
ver para falar pela Liderança da Minoria. A delegação 
para isso já está na Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Drª Cláudia Lyra acusa que já chegou o documento de 
V. Exª, representando a Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E quero 
também dizer a V. Exª que eu continuo afirmando, por 
todo o Brasil, que o melhor candidato a Vice-Presidente 
deste País é V. Exª. V. Exª teria o meu voto, e tenho 
certeza que também daquele um milhão e meio de 
eleitores que votaram no Mário Couto para o Senado, 
porque todos o admiram. V. Exª é um homem popular, 
quiçá o mais popular Senador desta República. Isso 
ninguém pode dizer o contrário.

Sério, honesto, direito, amigo; portanto, perfil não 
lhe falta para ser um grande candidato a Vice-Presidente 
da República. Por isso eu continuo a admirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu não era grande, não, mas depois dessas palavras... 
E o Papaléo, que significa muito como V. Exª, ele me 
estimulou a que eu deveria fazer um pronunciamento 
aqui sobre isso.

Agradeço as palavras de V. Exª, que significam 
muito, porque V. Exª é um dos homens mais autênti-
cos do partido majoritário, do Pará, com a grandeza 
do Pará e do PSDB.

Senador Papaléo Paes, pela ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável 
e aproveito a oportunidade de pedir ao Senador Mário 
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Couto que me permita subscrever as suas palavras, 
porque nós, que convivemos com V. Exª, lhe devotamos 
o respeito e a admiração que V. Exª merece de todos 
nós pela sua conduta nesta Casa, pela sua altíssima 
frequência na Casa, pela sua cultura, pela forma como 
V. Exª conduz com seriedade o seu mandato. Por isso 
está de parabéns o povo do Piauí.

Então, eu não quero ser repetitivo, mas quero 
subscrever as declarações do Senador Mário Cou-
to, que fez colocações muito apropriadas para o mo-
mento.

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

Eu agradeço.
Quando ouço falar nesse negócio de sangue 

puro do PSDB, eu quero dizer que tem muito sangue 
bom nesse partido. Os dois Senadores que se mani-
festam estão no mesmo nível do Aécio, que foi o pri-
meiro lembrado.

De qualquer maneira, esse é um grandioso par-
tido.

Eu entendo, Senador Papaléo, e entendo bem, 
que o Partido Social Cristão me mostrou uma ata – e 
eu hoje vou esclarecer isso – em que manifesta apoio 
à candidatura de José Serra e se incluía também na 
disputa. Eu tenho que agradecer por terem apontado 
o nosso nome, o Partido Social Cristão. Mas, eviden-
temente, que só no PSDB já há dezenas de nomes 
extraordinários, como os dois Senadores que se ma-
nifestaram.

Há oradores inscritos. O primeiro seria Paulo 
Paim, que permutou com Cristovam Buarque, a quem 
convido para usar a tribuna.

Cristovam Buarque é Senador da República pelo 
PDT e representa o Distrito Federal e a convicção de 
que este País só será forte se for bem educado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Senador. É um prazer sempre vir aqui sob 
sua presidência.

Eu quero, Senador, lembrar que hoje nós vamos 
discutir outros aspectos do pré-sal, ao ensejo da dis-
cussão de matéria que, provavelmente, nesta tarde, 
entrará na pauta – eu imagino.

Quero aproveitar, ao lembrar que daqui a pouco 
vamos discutir esse assunto, para recordar que na-
quela noite, quando a sessão terminou de madruga-
da – saí daqui mais de três e meia –, em que discu-
timos aspectos do pré-sal, a sensação que me ficou, 
no final, foi de uma frustração, a frustração de quem, 
como Senador, tem a chance de debater um assunto 
que diz respeito a décadas adiante, com repercussões 
profundas, boas e ruins. Nós debatemos aqui até três 

e meia da manhã, quando deveríamos debater até ja-
neiro, fevereiro, março, abril. Debatemos apenas para 
votar, quando deveríamos ter aprofundado muito mais 
do que fizemos nas Comissões. A verdade é que nas 
Comissões apenas uma parte de nós participa. A maior 
parte não tem alternativa, oportunidade de debater 
num grupo como esse de 81 Senadores.

O pré-sal diz respeito a impactos, por exemplo, 
ambientais. Nós não discutimos esse risco. Aspectos 
ambientais que hoje estão à vista pelo que acontece 
no Golfo do México, onde, há diversas semanas, um 
poço jorra petróleo, chegando nas praias, matando não 
apenas animais em geral, mas, inclusive, acabando 
com a maneira de viver de centenas ,de milhares de 
pessoas, seja pela pesca, seja pelo turismo. E a gen-
te não debateu.

Nós não debatemos com detalhes os investimen-
tos que são necessários. Apenas aprovamos aqui de 
uma maneira simples, simples, R$50 bilhões para fi-
nanciar, Senador Couto, os investimentos necessários 
para o pré-sal. Não discutimos o impacto que isso pode 
ter sobre o meio ambiente.

Não discutimos essa quantidade de dinheiro nem 
suas implicações na dívida interna brasileira, porque 
vamos financiar com títulos. Não discutimos, com de-
talhes, as relações entre a empresa nacional Petrobras 
e as empresas estrangeiras.

Não debatemos o que fazer com o dinheiro, por-
que limitamos isso a saber se distribuímos a todas as 
prefeituras ou se concentramos nos Estados, que são 
depositários do petróleo. Nem esta palavra “depositário” 
foi usada; usou-se “produtor de petróleo”. Produtora é a 
Petrobras; os Estados são depositários. Serão vítimas 
do petróleo ou serão beneficiados? Serão beneficiados 
com o dinheiro que recebem ou vítimas pela migração 
que vão receber de pessoas de todo o Brasil para con-
seguirem a renda, um pedacinho do petróleo? Vão ser 
vítimas por causa dos impactos ambientais ou vão ser 
beneficiados com royalties? Nós não aprofundamos.

Por isso, eu gostaria de chamar a atenção para 
essa falta de estadismo que tivemos e tentar que, hoje 
à tarde, votemos se estivermos convencidos, sem a 
pressa que nos tentam impor.

Tentemos analisar alguns pontos que não ana-
lisamos.

Primeiro, essas reservas de petróleo, Senador 
Couto, o senhor está convencido de que são desse 
tamanho ou apenas ouve dizer? Eu não estou ainda 
convencido do tamanho das reservas. Elas são equi-
valentes a US$5 trilhões ou US$30 trilhões, como eu 
já ouvi dizer? Essa é uma discussão. Onde estão os 
Estados que possam nos permitir, com absoluta convic-
ção, saber o tamanho dessas reservas? Obviamente, 
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quando digo absoluta convicção, é dentro da margem 
de risco que acontece em todas as projeções de re-
servas minerais que não estão a olho vivo. Todas elas 
têm uma margem de erro. Mas será que o que nós 
temos hoje já permite contar com o tamanho dessas 
reservas com um grau de convicção que nos diga que, 
com relação ao que decidirmos aqui, pelo menos nas 
reservas, não estamos errados?

E sobre a viabilidade? Primeiro, porque é mais 
de uma, a viabilidade técnica.. Nós estamos convenci-
dos, com clareza, de que é viável tirar petróleo 1.500 
metros debaixo da terra, depois de 5 mil metros abaixo 
do nível do mar? Onde tivemos experiências desse tipo 
do ponto de vista técnico? Onde tem sido possível a 
exploração de petróleo nessa profundidade – não ape-
nas a profundidade em relação ao mar, mas em rela-
ção a terra abaixo do mar? Eu não vi essa discussão, 
Senador Papaléo, não vi esta discussão com detalhes 
da viabilidade técnica.

E mais: a viabilidade financeira? Nós estamos 
convencidos ou fomos convencidos, no momento da 
votação, de que, pela engenharia financeira desse 
imenso e formidável projeto, não haverá desperdício 
de recursos? De que não haverá a possibilidade, no 
meio do caminho, de a engenharia financeira fracas-
sar, e o dinheiro não chegar? Hoje mesmo, os jornais 
falam da dificuldade da Petrobras em vender um cer-
to nível de ações, de conseguir um certo tamanho de 
financiamento.

Eu sou profundamente otimista de que as reser-
vas são grandes, de que a viabilidade técnica é possí-
vel e de que a engenharia financeira também ocorra, 
mas nós não aprofundamos esse debate entre nós, 
os Senadores. Foi uma falta de preocupação, como 
se tudo isso já fosse dado como certo, como se o ta-
manho existisse e como se a engenharia financeira já 
estivesse acertada e como se a viabilidade técnica já 
tivesse sido testada em muitos lugares.

Não discutimos como nos proteger dos riscos 
nem discutimos, na verdade, se haverá ou não ris-
co ecológico. É possível repetir aqui, a mais de 5 mil 
metros de profundidade do mar e da terra, o que está 
acontecendo hoje no Golfo do México? E se acontecer 
o vazamento de um poço dele? O que acontecerá? 
Nós não aprofundamos isso. Eu não tenho dados que 
me permitam dizer: “O risco de isso acontecer é muito 
pequeno’. E ainda menos de dizer que, se acontecer, 
nós sabemos como nos proteger.

Alguém pensou em criar um seguro contra o risco 
ecológico, em que se cobrasse uma percentagem da 
receita das empresas que vão explorar, para ser co-
locada em um fundo, como uma empresa de seguro 

faz para que, em qualquer risco, esse dinheiro cubra 
os problemas ecológicos?

Quem garante que as empresas vão colocar esse 
dinheiro, como agora a British Petroleum está colocando 
– se não me engano – US$1 bilhão, Senadora Marisa, 
para corrigir os seus erros? Aqui no pré-sal, quem vai 
colocar esse dinheiro? A Petrobras? A gente deveria 
ter criado um fundo quando da discussão do projeto, 
porque essa ideia de que o fundo social será usado 
para corrigir as falhas, os erros e as irresponsabilidade 
das empresas exploradoras é um absurdo! Mas, lá no 
fundo social, que eu tanto lutei para que se concen-
trasse apenas na educação, ficou a possibilidade de 
o fundo social ser usado para fins de projetos ecoló-
gicos. E não está dito que são projetos na Amazônia; 
não está dito que é a limpeza dos rios. Nós abrimos a 
porta para que saia do Fundo Social o dinheiro para 
corrigir um vazamento do tipo do que acontece agora 
no Golfo do México. Isso será um absurdo, até porque 
o dinheiro não vai chegar, porque esse Fundo Social 
não vai ser tão alto.

Nós analisamos, por acaso, a viabilidade finan-
ceira de longo prazo do projeto? E eu não falo, agora, 
da engenharia da exploração; eu falo da viabilidade 
nos próximos 40 anos. Alguém tem clareza de qual vai 
ser o preço do petróleo daqui a 20 anos? Alguém tem 
clareza, até, se ainda se se vai utilizar petróleo daqui 
a 30 anos? Quem garante que o petróleo não vai ser 
a cocaína negra daqui para frente, pelo horror de ser-
mos viciados em petróleo, como hoje temos horror do 
vício e da adição à cocaína?

Alguém analisou o risco que a gente pode ter da 
concorrência com as outras fontes energéticas? Eu 
não vi essa discussão. Um projeto desse vai durar 40 
anos; depois, acaba! Porque aquele petróleo acaba. 
Mas, Senadora Patrícia, eu não vi a discussão sobre 
os riscos da engenharia financeira no longo prazo, no 
caso do pré-sal.

Quais os riscos de o preço do petróleo cair? Quais 
os riscos de chegar a ser proibido no mundo? Veja que 
o Presidente Obama, agora, decretou uma moratória 
de seis meses, sobretudo para as explorações sub-
marinas. A gente não discutiu essa moratória de seis 
meses no momento em que a gente está discutindo a 
exploração do pré-sal nos próximos 30 ou 40 anos.

Nós não discutimos – e, essa, para mim, nossa 
maior falha –, supondo que tudo vá dar certo, como é 
que a gente vai usar esse dinheiro daqui para a frente. 
Suponhamos que não há problema de essas reservas 
serem menores do que se fala; suponhamos que não 
há problema de viabilidade técnica e que será fácil ex-
plorar esse petróleo; suponhamos que a engenharia 
financeira, de conseguir mobilizar recursos financeiros 
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no mundo inteiro para investir o que for necessário, 
esteja resolvida; suponhamos que o risco ecológico 
não é grande e vamos nos proteger; suponhamos, in-
clusive, que sabemos o preço do petróleo, sabemos 
como vai ser o mercado de petróleo e a demanda. 
Suponhamos cinco soluções boas. E aí vem o último 
ponto sobre o qual quero falar: nós não discutimos, de 
uma maneira mais profunda, como aplicar o dinheiro 
que vier se tudo der certo. Porque a única discussão 
rápida é se o dinheiro ficaria nos Estados, depositá-
rios do petróleo, ou se iria para todos os Municípios 
do Brasil. Não discutimos!

Nós não discutimos se o correto é usar esse 
petróleo para soluções permanentes ou deixar que, 
quando ele se esgotar, a gente diga: “Acabou o pe-
tróleo e já não tem mais como utilizar essa energia”. 
Nós não discutimos.

E o projeto que tentava discutir isso, apresentado 
pelo Senador Tasso Jereissati e por mim, não consegui-
mos nem que fosse debatido. Aí, a culpa é nossa, dos 
dois autores do projeto. Nós não fizemos a tentativa de 
convencimento de cada Senador, a partir dos Líderes 
partidários, durante os três meses em que nosso pro-
jeto ficou pronto. O nosso projeto tentava trazer para 
o debate a possibilidade de fazer permanentes as re-
servas do pré-sal, sabendo que se esgota o petróleo, 
mas que, gerando renda, Senador Botelho, essa renda 
possa ser transformada em energia permanente, que 
é a educação das crianças brasileiras.

Além disso, uma coisa é pegar os royalties e 
gastar; a outra é aplicar para que eles fiquem como um 
valor permanente e aplicar a renda que eles rendem. 
Foi assim, Senador, que nós fizemos.

A ideia era a de que os royalties não seriam gas-
tos imediatamente. Eles iriam para um fundo. E esse 
fundo seria aplicado como os fundos de aposentadorias 
aplicam o dinheiro; e a renda que esse fundo gerasse 
anualmente, esta vai ser aplicada. Mas, no nosso pro-
jeto, estava claro onde iria ser aplicado esse dinheiro. 
Ele iria ser aplicado, Senadora Marisa Serrano, em 
cada cidade do Brasil, proporcionalmente ao número de 
crianças na escola e com a finalidade de educá-las. Aí 
a gente iria transformar o petróleo em cérebro. A gente 
iria transformar a energia circunstancial e conjuntural do 
petróleo – que acaba – em uma energia permanente, 
que é a educação de todos os brasileiros.

Na hora em que tivermos uma grande educação 
de base, teremos boas universidade, teremos ciência 
e tecnologia. E aí vamos ter outras fontes de energia 
sem nenhum problema. Nós estaríamos transformando 
a energia negra do petróleo em uma energia cinzenta 
do cérebro. Nós estaríamos transformando uma energia 
provisória em uma energia permanente; uma energia 

suja em uma energia limpa; uma energia de risco em 
uma energia sem risco.

Mas nós não conseguimos debater porque não 
fizemos o dever do estadista. Nós trabalhamos mais 
como consultores entre nós, ao elaborar a ideia, ao 
formular o projeto, do que ao tentar conseguir o voto 
de cada Senador.

E, no final, tenho a impressão de que, no conjunto, 
todos nós jogamos fora uma oportunidade histórica, a 
oportunidade de decidirmos agora um dos itens fun-
damentais que definirão o futuro do Brasil para o bem 
e para o mal. Para o bem, se esse petróleo puder ser 
aproveitado; se ele puder gerar renda e se essa ren-
da for bem aplicada para o futuro. Ou um desastre, a 
chamada maldição do petróleo, que já aconteceu em 
diversos países árabes, que acontece na Venezuela, 
em países que nadam em petróleo e se afogam no 
petróleo, onde o petróleo significa concentração de 
renda, significa problema ecológico, significa inflação, 
significa corrupção pelo excesso de dinheiro.

Nós tínhamos, perdemos... E aí não é o Senado 
apenas; é o Governo que quis, na sua pressa, aprovar 
esse projeto. Mas nos submetemos. Então, a culpa final 
é nossa. Perdemos uma grande chance, talvez a úni-
ca, ao longo da nossa atividade parlamentar. Nós não 
vamos ter outra chance como essa. Tudo o mais que 
a gente debate aqui é menor diante do grande debate 
que deveríamos ter feito sobre o que fazer com essa 
dádiva que a natureza nos deu de termos petróleo na 
quantidade suficiente para fazer uma verdadeira revo-
lução no Brasil. Não ao gastar o dinheiro do petróleo, 
mas ao aplicar bem esse dinheiro. E para aplicar bem 
não vejo outra saída a não ser a que o Senador Tasso 
Jereissati e eu apresentamos, que é usar esse dinhei-
ro para a educação. Mas não usar esse dinheiro como 
ele sai hoje, mas usá-lo depois que ele passar pelo 
filtro de um fundo que, na sua permanência, teria um 
fluxo para sempre a partir da aplicação do dinheiro e 
da rentabilidade que ele geraria.

Eu lamento que a gente não tenha tido esse cui-
dado no debate do assunto do pré-sal. Hoje vamos 
debater mais um pedacinho apenas. Já não é hora de 
tanto estadismo no que a gente vai debater hoje, Sena-
dora Patrícia, porque é um detalhezinho. Mesmo assim, 
vamos esgotar o assunto, vamos debater ao máximo 
para não corrermos o risco de, daqui a alguns anos, 
a gente, ainda em vida, se arrepender e, pior ainda, 
daqui a algumas décadas, quando não teremos tempo 
de nos arrepender pessoalmente, recebermos pedras 
da história, que vai dizer que nós fizemos consciente-
mente com o petróleo o que, inconscientemente, este 
País já fez com o açúcar no Nordeste, com o ouro em 
Minas, com a borracha nos Estados da Amazônia, o 
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que nós já fizemos ao jogar fora riquezas imensas, 
mas provisórias; riquezas imensas, mas não aplicadas 
na sua reprodução para sempre através da educação 
do nosso povo e sem jogar fora o dinheiro, aplicando 
apenas a rentabilidade que esse dinheiro gera.

Senador Mão Santa, há algumas pessoas...
O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Senador 

Cristovam Buarque, concede-me um aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Com o maior prazer, Senador Neuto De Conto
O Sr. Neuto de Conto (PMDB – SC) – Senador 

Cristovam Buarque, a par de cumprimentá-lo pela im-
portância do tema para a economia do Brasil, que se 
fundamenta nessa riqueza extraordinária que V. Exª 
quer, como professor, destinar para a educação, seu 
destino certo, a fim de que ela seja uma riqueza perma-
nente, eu gostaria de anunciar que está aqui, no nos-
so plenário, um grupo de 15 professores americanos, 
acompanhados pela eminente Deputada, Professora 
Raquel Teixeira, Presidente da Comissão de Turismo 
e Desporto da Câmara dos Deputados.

Eles vieram ao Brasil para um summer semina-
ry, um seminário de verão, para aqui conhecerem e 
se aprofundarem na educação e no desenvolvimento. 
Faço este aparte com muita alegria para dizer que se 
trata também de educação, de professores de outra 
nação que vêm ao Brasil para conhecer e trocar ex-
periências. Com essa troca de qualidade, certamente, 
também teremos um enriquecimento de nossos pro-
fessores, de nossos alunos. Parabéns pelo pronuncia-
mento. Obrigado pelo aparte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço, Senador Neuto de Conto, não só o seu pro-
nunciamento, mas também a referência aos visitantes 
que, talvez, não estejam entendendo o português que 
falo. Peço à Deputada Raquel, que é uma pessoa da 
área de educação, que tem projetos nesse sentido, que 
explique a eles o que acabo de falar aqui sobre a per-
da de uma grande oportunidade que talvez estejamos 
tendo, qual seja, a de não debatermos com mais rigor 
o que fazer com as reservas de petróleo do chamado 
pré-sal. A proposta que nós tínhamos, o Senador Tas-
so e eu, é que esse dinheiro, os royalties, fosse para 
um fundo permanente, cuja rentabilidade seria usada 
para financiar educação de base. 

No meu discurso, citei o Presidente Obama di-
zendo que, no mesmo momento em que discutíamos 
aqui o pré-sal, de uma maneira muito rápida, havia no 
Golfo do México um vazamento de petróleo que está 
provocando lá um desastre, o segundo maior desde 
que lá caiu um meteoro, há 65 milhões de anos. O 
Presidente Obama, poucos dias atrás – na época em 
que estávamos discutindo –, declarou uma moratória 

na exploração de petróleo submarino. E não levamos 
em conta que essa decisão foi porque alguns estudos 
devem ter mostrado o elevadíssimo risco de repetição 
do que aconteceu no Golfo do México.

Peço que transmita a eles, agradeço a visita que 
estão fazendo. E ao Senador Neuto de Conto meu 
muito obrigado.

Três Senadores... A Senadora Patrícia Saboya 
pediu em primeiro lugar, depois a Senadora Marisa 
Serrano e, depois, o Senador Augusto Botelho.

A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Senador 
Cristovam Buarque, quero parabenizá-lo e, mais uma 
vez, dizer que sou fã mesmo, cada vez mais, de V. Exª, 
porque é de uma lucidez quando trata principalmente 
do tema educação. Parece-me que V. Exª, cada vez 
que sobe nessa tribuna, faz com que cada um de nós, 
que temos a responsabilidade de representar os nos-
sos Estados, possamos exercitar esse que talvez seja 
o maior feito de qualquer político, de qualquer gover-
nante, de qualquer um que se disponha a ser o inter-
locutor daquilo que a sociedade anseia e daquilo que 
podemos fazer. E a educação é, sem dúvida alguma, o 
único caminho. O projeto de V. Exª e do Senador Tas-
so Jereissati é de uma grande lucidez, porque tem a 
proposição de algo ousado, algo que realmente deseja 
fazer. A educação não passa mais apenas pela ques-
tão de recursos públicos, não passa simplesmente por 
uma questão pontual do treinamento ou capacitação 
de professores. É preciso uma verdadeira revolução 
no pensamento, na cultura, no entendimento de que 
só através da educação nós seremos capazes de sair 
da pobreza, da miséria e poderemos romper com esse 
ciclo tão perverso que cada vez afasta mais os pobres 
e os filhos dos trabalhadores da possibilidade de um 
trabalho e de um emprego com dignidade, dando-lhes 
a chance de serem alguém na vida. Por isso, como 
disse V. Exª, acredito que, de certa forma, nós já esta-
mos pagando esse preço, nós já estamos recebendo 
essas pedras de que V. Exª fala a partir do momento 
em que estamos vivendo numa sociedade violenta 
em que a juventude não tem chance, não tem opor-
tunidade, em que a juventude está seduzida por uma 
droga que mata, por uma droga que dilacera qualquer 
lar, qualquer família, o crack, por uma juventude que 
não tem acesso ao esporte, à cultura, à arte, ao lazer, 
por uma juventude que, cada vez mais, se distancia, 
por exemplo, dos bens de consumo que tem a classe 
média, de ter um computador dentro de casa, de o fi-
lho poder ter acesso à Internet, de ter uma TV a cabo, 
de ter o conforto de aprender uma língua estrangeira, 
de praticar um esporte, enquanto a pobreza tem cada 
vez menos oportunidades. Hoje, estamos vendo uma 
verdadeira guerra acontecendo em que as maiores 
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vítimas têm sido a juventude brasileira. Por mais que 
tenham cometido crimes ou delitos graves, muitas 
vezes crimes hediondos, os jovens não merecem ser 
penalizados na sua plenitude, como um todo, porque, 
na grande maioria, o povo brasileiro é de boa índole, 
porque é um povo que nasceu para ser honesto, é um 
povo que nasceu para ser bom, é um povo que nas-
ceu para prestar. Portanto, as exceções nós devemos 
tratar de outra forma. Quero parabenizar V. Exª, mais 
uma vez, pela lucidez; parabenizar por, mais uma vez, 
ter tido a sabedoria de fazer uma proposta tão ousada 
como essa que só fazem aqueles que realmente acre-
ditam na educação, porque, como dizia, não adianta o 
recurso. É preciso ter determinação política, ter von-
tade para fazer. Se não tiver vontade para fazer, não 
sai nunca do papel, e nós vamos continuar apenas no 
discurso. Parabéns a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigada, Senadora Patrícia Saboya, especialmente 
pela palavra “ousadia”, pela palavra “ousada” do nosso 
projeto, do Senador Tasso e meu. Realmente é uma 
proposta ousada, mas é uma proposta imitada até de 
muitos lugares. O Fundo Soberano na Noruega é as-
sim, Senadora Marisa Serrano. Eles não gastam di-
nheiro quando entra um dia por uma porta e sai pela 
outra. O dinheiro entra por uma porta, é aplicado, de-
pois sai por outra porta. Então, o capital fica dentro do 
fundo. Gasta-se a rentabilidade. Não se desperdiça o 
seu capital. O nosso projeto pegava o capital petróleo, 
transformava-o em capital dinheiro, que se transforma-
va na renda, que seria usada. É ousado, mas já se faz 
em diversos lugares.

Apesar da ousadia – eu diria mesmo da compe-
tência dos assessores que trabalham conosco –, nós 
não soubemos, ou não quisemos, ou não dedicamos 
tempo para fazer o trabalhão do dia a dia aqui, para 
convencer os outros Senadores. Eu me penitencio. Nós 
achamos que isso entraria naturalmente na pauta. Não 
imaginamos as jogadas para aprovar rapidamente, que 
terminaram fazendo com que esse projeto não fosse 
nem ao menos debatido.

Senadora Marisa Serrano.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 

Senador Cristovam. Quero também cumprimentar a 
Senadora Patrícia Saboya pelas palavras e dizer a V. 
Exª que nós pecamos talvez não só porque votamos 
rapidamente, mas também porque não instigamos ou 
não conseguimos movimentar a sociedade brasileira, 
principalmente os Municípios, por meio dos seus pre-
feitos, em torno da educação.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É 
verdade.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Entramos 
no dia em que os prefeitos estavam ansiosos para te-
rem o seu quinhão de recursos do pré-sal. E não im-
porta para que seria ou em que seria aplicado. É ter 
um pouco mais de recurso, é não depender tanto dos 
recursos do Governo Federal, de ter mais autonomia. 
Talvez seja isso que os prefeitos tenham pensado e 
o porquê de a pressão ter sido grande em cima desta 
Casa. Mas o que me espanta, Senador Cristovam Bu-
arque, às vezes, é que pessoas, com sabedoria, com 
conhecimento, com experiência de vida ainda achem 
que é um absurdo colocar um montante de recurso, 
como esse do pré-sal, na educação. Eu ouvi alguns 
falarem: “Mas o quê? Isso é brincadeira! Vocês estão 
pensando em colocar 100% na educação? Isso é brin-
cadeira!” Ouvi de pessoas, inclusive, de dentro desta 
Casa. Isso me espanta porque, como disse V. Exª, o 
único capital que nós temos, que podemos deixar para 
nossas futuras gerações é a garantia da educação. Um 
país se faz grande se tem homens e mulheres compe-
tentes, esclarecidos e com condições de tocarem o país 
para frente, de verem perspectivas e oportunidades. E 
isso se faz com a educação. Na hora em que tivermos 
o País todo com uma educação de qualidade para to-
dos, garanto que não vamos ter os grandes bolsões 
de miséria que temos hoje no País. Nós vamos ter as 
pessoas buscando mais, exigindo mais, porque elas 
sabem do poder que têm e, principalmente, das con-
dições que têm para buscar algo mais. E muito mais 
do que um cartão de alimentação, muito mais do que 
isso, muito mais do que ficar horas em um fila do SUS; 
que ela possa buscar mais, exigir mais. 

(Interrupção do som.)

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – E isso se 
vai dar pela autonomia que a educação proporciona 
para as pessoas. Quero terminar minhas palavras aqui 
dizendo que vamos ter de continuar na nossa luta e 
no nosso proselitismo por muito tempo, porque vi, na 
votação nesta Casa, o quanto temos que caminhar 
para fazer com que as pessoas encarem a educação 
não como o messianismo de V. Exª ou de alguns aqui. 
Não é um ato messiânico nosso, mas justamente a 
consciência que temos do poder de transformação 
que a educação tem nas pessoas. É disso que es-
tamos precisamos na sociedade brasileira de hoje. 
Muito obrigada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senadora Marisa Serrano. V. Exª me 
lembra que as pessoas pensam que o que se vai aplicar 
nessa proposta de 100% é o valor do petróleo. Não é. 
O petróleo está ali dentro. Não é a renda que ele gera, 
porque da renda que se gera, uma parte muito grande 
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vai para se financiar os custos. Não é o lucro, porque 
este é distribuído pelos acionistas. É de uma peque-
na parcela que se chama royalty, que é o mínimo. E, 
deste mínimo, só a rentabilidade anual. 

Daí a ousadia de não querer pegar todo o dinhei-
ro, que é a tentação imediata de qualquer político. Os 
100% ainda eram um pedaço pequeno do valor da 
renda do lucro. Então são 100% de algo pequeno.

Digo isso e passo a palavra ao Senador Augus-
to Botelho. 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-
dor Cristovam Buarque, eu tomei conhecimento desse 
projeto de V. Exª e do Senador Tasso Jereissati naquele 
dia, naquela hora da confusão da votação. Realmente, o 
que V. Exªs estão propondo é pegar a parte do petróleo 
que cabe de royalty, colocar num fundo e aplicar esse 
fundo tipo dinheiro de banco, que vai dar outro lucro; e 
o lucro ser transformado em conhecimento. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – É uma 
coisa bem clara e bem simples: transformar em conhe-
cimento. Nós sabemos que com conhecimento a gente 
vai mudar este País. Então, V. Exª tem todo o meu apoio. 
Eu acho que a nossa República está discutindo pou-
co alguns assuntos que deveriam ser mais discutidos. 
E é importante, porque graças a Deus, também, que 
as pessoas, entre as suas prioridades... Todo mundo, 
quando responde sobre prioridade, a educação figura 
entre as primeiras prioridades, entre as necessidades 
da população em todos os níveis. Vemos o vendedor 
de pipoca querendo que seu filho entre na faculdade. 
Então, é importante. E V. Exª também contribuiu mui-
to para isso quando colocou a educação na pauta da 
discussão e deu relevo à discussão da educação na 
pauta da Casa. Todos aqui concordam com isso e eu 
acho que isso deve acontecer, porque acredito que o 
Presidente Lula vai vetar aquela divisão e, assim, va-
mos discutir. Com certeza o projeto de V. Exª, Senador 
Cristovam Buarque, e do Senador Tasso Jereissati será 
o projeto aprovado dentro desta Casa para o bem da 
população deste País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado, Senador Augusto Botelho.

Eu quero dizer aqui claramente, pela televisão, 
que, se o senhor só tomou conhecimento ali, a culpa 
foi minha e também, obviamente, do meu coautor. Nós 
deveríamos ter ido ao seu gabinete. Nós deveríamos 
ter ido ao gabinete de cada Senador, começando pelos 
líderes da oposição e do Governo, até porque um de 
nós está no bloco do Governo e o outro está no bloco 
da oposição. Construímos uma ponte para isso. Eu peço 
desculpas de não ter ido conversar com o senhor no 

momento certo. Nós achávamos que era tão óbvio – e 
esse é um grande erro na política –, que seria aprova-
do ou debatido, pelo menos, com facilidade.

Senador Hélio Costa, o senhor me honra com 
seu aparte estando aqui conosco. Fico preocupado 
com quantos votos para Governador o senhor está 
perdendo por estar aqui me aparteando.

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Primeiro, 
é um prazer enorme estar aqui, Senador Cristovam 
Buarque, ouvindo V. Exª expor suas preocupações 
com relação à educação no Brasil, em especial com 
relação ao momento em que nós estamos vivendo, 
na discussão do pré-sal. E eu confesso que, acompa-
nhando a sua linha de pensamento, com a certeza da 
boa intenção de V. Exª, eu estou aqui aprendendo um 
pouco com as exposições de V. Exª em relação aos 
royalties do petróleo, porque nós mineiros queremos 
aprender a fazer essa mesma coisa com relação aos 
royalties do minério.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Perfeito.

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Porque, veja 
o senhor, a diferença que existe hoje entre o minério e 
o petróleo: o Estado do Rio de Janeiro recebe cerca de 
R$6 bilhões por ano dos royalties do petróleo. Minas 
Gerais recebe dos royalties do minério R$130 milhões. 
Faz-se um enorme estrago em Minas Gerais na fauna, 
na flora, nas nossas águas, nas nossas nascentes com 
a extração do minério que é todo encaminhado para 
exportação, deixando 1,01% do ICMS em Minas Gerais, 
porque na verdade, por causa da Lei Kandir, o minério 
é isento na exportação. Então, nós precisamos rever, 
sim, essas questões dos royalties, porque, se existe 
um procedimento exemplar, é o que V. Exª está propon-
do: que os royalties sejam, no mínimo, destinados à 
educação, ou todo ou em parte. Mas é importante que 
a gente possa ter, sim, os royalties certos... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – ...que estão 
sendo tirados do solo mineiro, que está sendo tirado 
do fundo das águas do oceano. Parabéns a V. Exª pela 
sua proposta. Certamente nós estamos aqui anotando 
tudo que se observa na proposição de V. Exª, porque 
queremos copiar e fazer o mesmo em Minas Gerais.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço, Senador Hélio Costa. Eu acho que o senhor 
trouxe uma dimensão fundamental para que eu con-
clua o discurso. Peço um tempinho curto a mais para 
o Senador Mão Santa.

O senhor lembrou que royalty não é só de pe-
tróleo, ou não deveria ser só de petróleo. O Senador 
Jefferson Praia está aqui conosco. Ninguém pensa em 
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cobrar royalty e pagar royalty ao Estado do Amazonas 
pela chuva que nós recebemos em cada um dos nossos 
Estados, que vem, em grande parte, das inter-relações 
ecológicas com a Floresta Amazônica. E eu até temo, 
Senador Jefferson Praia, de falar disso porque, daqui 
a pouco, vão cobrar do Estado do Amazonas pelos 
estragos que a chuva está fazendo nas inundações lá 
no meu Pernambuco e na minha Alagoas...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Peço dois minutos, Senador, e eu garanto concluir. 
Pode ser?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pode, mas a inteligência de V. Exª é igual a de Cris-
to. Ele fez o Pai-Nosso em um minuto, a oração mais 
bonita.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Se Ele fez o Pai-Nosso em um minuto, eu preciso de 
uns mil minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas V. Exª está com 37 Pais-Nossos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito bem. Senador Jefferson, eu estava falando dos 
royalties. A gente não paga royalties ao Amazonas 
pelas chuvas oriundas das relações com a Floresta. 
Não pagamos royalties. Mas a grande discussão é 
se se paga a Minas, ao Amazonas, ao Rio, ou se se 
paga ao futuro do Brasil, ou se se paga às gerações 
que virão. Melhor ainda, a gente deve pagar royalties 
ou deve usá-lo para construir o País. O royalty é para 
construir o País e construir o País em cada Estado. É 
interessante que, na nossa proposta, os maiores bene-
ficiados seriam São Paulo, Rio e Minas depois, porque 
são os que têm maior número de crianças na escola.

Mas eu quero concluir, Senador Mão Santa, di-
zendo que esse assunto do royalty...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um minuto para concluir.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Esse assunto do royalty não é apenas nosso. Outros já 
passaram por isso. E eu digo, Senadora Marisa, lembrei 
quando a senhora falava, que eu fui visitar a Irlanda 
uma vez e perguntei por que lá a educação deu certo. 
E eles disseram: “Quando estávamos para entrar no 
Mercado Comum Europeu”, que é uma espécie de pré-
sal para eles, “reunimos todas as lideranças, durante 
quinze dias, numa cidade, para saber o que faríamos 
com o dinheiro que viria. E decidimos: esse dinheiro é 
para educação, ciência e tecnologia. Há quarenta anos 
fazemos isso, quase”. E deu certo.

Então, Senador Mão Santa, nessa hora eu falei 
para o nosso Embaixador Stélio, brasileiro, que eu que-
ria visitar essa cidade e o castelo onde eles tinham se 
reunido. E ele disse: “Não é possível. Você só vai ficar 
aqui três dias e é muito longe”. Eu lembro que retru-
quei: “Mas na Irlanda não existe nada longe. A gente 
vai de manhã e volta de tarde”. Ele respondeu: “Não, é 
longe”. Eu perguntei: “Quantos quilômetros?” Ele disse: 
“Duzentos”. Eu repeti: “A gente vai de manhã e volta de 
tarde”. Ele disse: “Não, porque as estradas são muito 
ruins”. E eu perguntei a ele...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – ... e 
eu perguntei a ele, Senadora Marisa, como era possí-
vel um país que estava tão bem, entre os melhores em 
educação no mundo, ter estradas ruins. E a resposta 
dele foi formidável: “É exatamente por isso. O dinhei-
ro foi todo para a educação”. Agora é que eles estão 
fazendo as estradas. 

E aqui, como a senhora falou, dizem que é um 
absurdo colocar em educação. Lá, eles deixaram para 
transformar uma boa parte das estradas em autoestra-
das depois de ter o povo educado. E está dando certo! 
Aqui achamos que isso é demagogia, que isso é equí-
voco. Não é equívoco, é acerto. Mas, lamentavelmente, 
não fizemos o dever de casa de conseguir aqui dentro 
os votos para aprovarmos a nossa emenda.

Mas, como disse a Senadora Marisa, a luta con-
tinua. Vamos continuar tentando que o dinheiro do 
pré-sal fique permanente. E o caminho para isso é 
transformar a energia negra do petróleo em energia 
cinzenta da inteligência dos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ouvimos o brilhante pronunciamento, inspirando o 
povo do Brasil a investir na educação, do Professor 
Cristovam Buarque. O tempo dado foi exatamente o 
tempo que se dá a um professor, 45 minutos, o tempo 
de uma aula.

Agora convidamos para usar da tribuna o Senador 
Mário Couto, que está inscrito como Líder da Minoria, 
um extraordinário representante do PSDB do Pará. 

O nosso agradecimento àquele emocionado apoio 
que V. Exª deu ao nosso nome para a composição da 
chapa das oposições do Brasil, que visa a uma alter-
nância no poder.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª tem 
méritos para isso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
nosso agradecimento. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, cumprimento V. Exªs.
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Senador Paulo Paim, olhe para mim! Ao abraçar 
aquele senhor que está na galeria, senti-me emociona-
do, Senador Paulo Paim, e me lembrei de V. Exª. Daqui 
a pouco, vá lá para dar um abraço nele. Ele veio do 
Rio de Janeiro só para nos agradecer por nossa luta 
pelos aposentados, para ter o prazer de nos abraçar. 
Vi, nos seus olhos, as lágrimas de agradecimento e 
subi a esta tribuna para lhe pedir para ir lá, porque 
ele quer falar com V. Exª, quer abraçá-lo, quer tocá-lo 
carinhosamente e agradecer-lhe pela nossa luta em 
favor daqueles que merecem.

Hoje, trago, nobre Senador Mão Santa, mais 
um tema: minha preocupação com a corrupção nes-
te País.

Quero, primeiro, agradecer à Polícia Federal, di-
zendo que tenho aqui denunciado, o que é meu dever 
constitucional, minha obrigação constitucional. Sai-
bam aqueles que porventura não agrado, porque são 
corruptos, que vim para cá com 1,5 milhão de votos 
no meu Estado, e uma das minhas tarefas aqui é fis-
calizar, é denunciar. E ninguém, mas ninguém vai me 
afastar desse caminho, doa a quem doer. A Polícia 
Federal, meu caro Mão Santa, tem escutado nossos 
pronunciamentos e levado a sério as denúncias que 
sempre fizemos aqui. Agora mesmo, a Polícia Fede-
ral, meu caro Senador Alvaro Dias, está numa ação 
muito grande para acabar com aqueles que recebiam 
o seguro-defeso dos pescadores. Milhares e milhares 
de pessoas recebiam gratuitamente o seguro-defeso 
dos pescadores. Fui até ameaçado porque aqui de-
nunciei, mas me sinto feliz de saber que a Polícia Fe-
deral está colocando os anzóis naqueles que lesaram 
o dinheiro público.

Tenho aqui denunciado aquilo que vejo nas mi-
nhas andanças pelo interior do meu Estado. Tenho aqui 
recebido várias denúncias que me chegam e tenho 
externado e pedido ao Ministério Público e à Polícia 
Federal providências. Mas chegou às minhas mãos 
esta semana algo que jamais vi na minha vida.

V. Exª, Senadora Patrícia Saboya, no seu Estado, 
já viu alguém dizer a V. Exª que é corrupto? Isso é algo 
muito estranho. Com certeza, V. Exª nunca viu isso na 
história pública e na vivência que tem na política.

O Senador Cristovam Buarque, há pouco, fez 
um pronunciamento brilhante, inteligente e patriótico, 
pensando no futuro das nossas crianças, pensando 
naquilo que é básico para uma nação, que é a educa-
ção. Foi brilhante o pronunciamento de V. Exª. Escutei-o 
atentamente e, por várias vezes, emocionei-me. E eu 
pensava, fazendo uma comparação entre a preocupa-
ção que V. Exª externava nesta tribuna e o que tenho 
em mão neste momento. V. Exª, com certeza, vai-se 
admirar com o que vou falar aqui.

Outro dia, falei de Canaã dos Carajás, mostrei a 
corrupção daquele Prefeito. Falei de Jacundá, mostrei 
uma nova forma de se administrar: quatro Prefeitos 
numa cidade só. E, agora, vou ler aqui a ata de uma 
reunião na Câmara do Município onde nasci e onde 
me criei. É um Município que amo. E, na semana pas-
sada, exatamente numa terça-feira, eu denunciava o 
Prefeito por corrupção.

Recebi, esta semana, uma denúncia, que não é 
anônima, uma denúncia assinada. Vou poupar o nome 
dessa pessoa, não vou dizer o nome, até porque sei 
que o que eu falar aqui vai ser apurado.

Na semana passada, ao falar, recebi um e-mail 
com ameaças, com ameaças até de morte! E já as 
encaminhei à Polícia Federal. Não pensem, de modo 
nenhum, que essas ameaças vão fazer eu recuar de 
meu trabalho, de minha dignidade, do que aprendi com 
meu pai e minha mãe, do que tenho de passar para 
meus filhos! Ninguém me afastará disso com ameaça 
nenhuma! Podem me ameaçar do jeito que quiserem! 
Sabem por que falo isso? Sabem por que denuncio? 
Porque tenho uma vida limpa. E como é bom tê-la! 
Como é bom ser independente!

Vou ler aqui a ata de uma reunião na Câmara da 
minha terra, o que diz o Vereador Líder do Governo. 
Atenção, Brasil! Olhe aonde chegamos, Brasil! Senador 
Botelho, acredite se quiser no que vou ler aqui. Sabe 
por que, Senador, esse Vereador fala tudo o que falou? 
Porque ele se inspira na hierarquia dele. Ele deve per-
guntar a ele mesmo: “Será que lá em cima não fazem?”. 
O Prefeito deve perguntar a ele mesmo: “Será que lá 
em cima não fazem? Será que o Governo Federal não 
faz? Será que o Governo Estadual não faz?”.

Ontem, aprovei, aqui, um requerimento para se 
formar uma comissão de Senadores para ir a Belém, 
para ir à Assembleia Legislativa do meu Estado, co-
locar a mão na corrupção do Governo Ana Júlia. Nós 
iremos lá.

Mas, Senador Botelho, olhe como o Vereador se 
inspira nos erros de hierarquia, olhe como ele acusa 
o próprio erro dele às autoridades: “Se podem eles 
fazer, por que não posso fazer? Se pode o Presidente 
da República fazer, se pode a Governadora do Pará 
fazer, por que eu, Prefeito de Salvaterra, não posso 
fazer?”. Ele confessa o crime.

O Vereador Gemino Miranda, Líder do Prefeito de 
Salvaterra, em pronunciamento na Câmara Municipal, 
falou de como é difícil ser Líder do Governo e ter de 
ir à tribuna defender o Prefeito e sua administração. 
Começa assim sua fala. Mas também disse que, como 
Vereador do Município, jamais poderia ficar calado e, 
assim, confirmou que a conta de energia elétrica do 
Mercadinho Real, cuja proprietária é sobrinha do Pre-
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feito, era paga pelo Município, fato confirmado pelo 
próprio Prefeito. A sobrinha, depois que foi descober-
to esse fato, com receio, procurou o Ministério Públi-
co para tentar devolver o dinheiro. Olhe, Alvaro Dias, 
como isso é grave, como está a Nação brasileira! Ela 
foi devolver o dinheiro referente às contas de energia 
de seu mercadinho, pagas pela Prefeitura. Disse ainda 
o Líder do Governo que não era só a conta de ener-
gia desse mercadinho que era paga pela Prefeitura. 
Outras contas particulares de energia elétrica eram 
pagas pela Prefeitura.

Quem é que não quer um Prefeito desse? O 
Prefeito da minha terra, o Prefeito de Salvaterra paga 
as contas de energia elétrica dos seus amigos com 
dinheiro público. Alvaro Dias, tu já viste isso no Para-
ná? Tu já viste algum Prefeito de Município do Paraná 
pagar as contas de energia da sobrinha ou de quem 
mais seja amigo dele?

E o Prefeito tomou conhecimento disso e man-
dou cortar a energia desses outros, pois não tinham 
sua autorização.

Falou também da existência de outras irregu-
laridades o Líder do Governo, como a existência de 
várias pessoas nomeadas pelo Prefeito que recebem 
da Prefeitura sem trabalhar. O Líder do Governo foi à 
tribuna e disse que várias pessoas, naquela cidade, 
são pagas pelo Prefeito para não trabalhar.

Alvaro Dias, tu já viste situação parecida com 
essa? Alvaro Dias, vou te dar o aparte. Isso é incrível, 
é impossível!

Mas o mais importante de tudo foi isto: “Mas afir-
mou o Vereador Gemino Miranda [que conheço muito 
bem] que isso é normal”. Olhem, olhem o que pensa o 
Vereador, meus nobres Senadores e Senadoras!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mário Couto, peço desculpas por interrompê-lo.

Senador Papaléo, eu o convido a para presidir a 
sessão, porque o Presidente Sarney está me convo-
cando para uma reunião da Mesa Diretora. Antes de ir 
lá, vou dar um tempo grande para o nosso orador.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obriga-
do, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Dei-lhe mais dez minutos de tempo. E dez é a nota 
que quero dar para V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
Senador Alvaro, olhe o pensamento do Vereador!
Aliás, Senadora Marisa, precisamos conversar 

com esse Vereador para trazê-lo aqui para ser líder, 
porque é um brilhante líder. É um brilhante líder! Está 
aqui a ata, Senadora. Depois, vou passar às mãos dos 
Senadores a ata da reunião, que me chegou por meio 
de uma denúncia. Está aqui a ata. Não estou colocando 

uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Isto 
aqui é verdadeiro, isto aqui é real!

Olhe o mais importante, Senadora: “Mas afirmou 
o Vereador, Líder do Governo, que isso é perfeitamen-
te normal [estava falando do fato de o Prefeito pagar 
a luz de quem quisesse com dinheiro público, de dar 
dinheiro para quem quisesse com dinheiro público], 
pois, assim como o Prefeito, o Governador e o Pre-
sidente da República fazem a mesma coisa”. Olhem 
como isso é grave! Olhem em que se baseia o Vere-
ador para tentar inocentar o Prefeito: se o Presidente 
dá, se o Presidente faz, se o Governador do meu Es-
tado é corrupto, o Prefeito também pode ser corrupto. 
Isso é coisa altamente normal, Vereador Gemino! V. 
Exª está certo! V. Exª está certo, está falando o que 
é certo. Esse é o Brasil de hoje, esse é o Brasil rela-
xado, esse é o Brasil desmoralizado! Este é o Brasil 
de que V. Exª segue o exemplo: o de Governadores e 
Presidentes corruptos.

Repito: “Mas afirmou o Vereador que isso é nor-
mal, pois, assim como o Prefeito, o Governador e o 
Presidente da República fazem a mesma coisa para 
ajudar as pessoas amigas que trabalharam em suas 
campanhas”. Quem trabalhou na campanha vai rece-
ber dinheiro. Senador Papaléo, no Amapá, é assim? 
Se trabalhou na campanha, tem o direito de ir para 
a folha de pagamento? O Vereador disse que isso é 
normal, e o Prefeito não pode ajudar todos, só aque-
les que trabalharam na campanha dele. Ele não pode 
ajudar todos, só aqueles que trabalharam na campa-
nha dele. E termina: “Não pode ajudar todos, mas, sim, 
certas pessoas amigas, que trabalharam na campanha 
do Prefeito”.

Se fosse só isso, eu desceria desta tribuna preo-
cupado, mas não tanto. Mas ainda há mais coisa, Sena-
dores, para se mostrar ao País: o cinismo. Precisamos 
combater isso, Senadores, com coragem, com deter-
minação! Ora, avaliem se eu fosse covarde, avaliem 
se eu me intimidasse com denúncias de que iriam me 
matar, com ameaças escritas em correspondências! 
Prefiro a morte a me acovardar. Avaliem se nós não 
pudéssemos falar à Nação sobre essas irregularidades! 
Avaliem se a covardia tomasse conta de mim e se eu 
não pudesse trazer à Nação e às autoridades do Mi-
nistério Público e da Polícia Federal essas denúncias 
que estou fazendo hoje aqui e que sempre fiz e sempre 
vou fazer, porque nunca serei intimidado!

Isso está aqui, na minha mão, Senador Papaléo. 
Vou entregar a V. Exª. Aliás, estou remetendo um ofí-
cio à Mesa Diretora com todas essas denúncias. Mas 
estou entregando isto a V. Exª.
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Senador Papaléo, vou-lhe dar um aparte. Vou só 
terminar esta ponderação, que é um complemento, 
Senador Alvaro.

Senador Alvaro, estou aqui com uma, duas, três, 
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 
treze, catorze, quinze folhas de pagamento da Prefei-
tura. Em todas as quinze folhas, consta o pagamen-
to de parentes do Prefeito de Salvaterra. Ganham as 
irmãs do Prefeito – são duas –, cada uma, R$2,5 mil 
por mês. É a cópia da folha de pagamento da Prefei-
tura de Salvaterra. A primeira folha é da esposa. E os 
aposentados sofridos deste Brasil, companheiro? Vo-
cês estão ganhando miséria, e a esposa do Prefeito e 
mais dezessete parentes – são dezessete parentes, 
todos são parentes, como a mulher do Prefeito e as 
duas irmãs do Prefeito – estão sendo pagos com o 
dinheiro do povo.

Esse dinheiro com que V. Exª paga seus paren-
tes não é seu, Prefeito! É do povo de Salvaterra! É do 
povo que paga imposto, comprando mercadorias! Esse 
dinheiro é para ser investido no povo, na educação, na 
saúde, no transporte, no esporte, na diversão! Não é 
para V. Exª pagar energia para todo mundo, não é para 
V. Exª pagar seus parentes, não é para V. Exª construir 
casa para seus parentes, Prefeito! V. Exª devia ir para 
a cadeia, Prefeito! Se estivéssemos num País sério, 
V. Exª estaria preso em uma hora desta!

Tenho a obrigação de combater isso, tenho a 
obrigação de zelar pelo dinheiro público. Vim para cá 
para isso. Não adianta ficar aborrecido comigo. Isso 
não adianta, porque não vou mudar, não vou recuar um 
milímetro da minha formação materna e paterna!

Senador Alvaro Dias, ouço V. Exª com muita 
honra.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mário 
Couto, V. Exª não pode falar sozinho. Eu queria des-
tacar a importância do seu pronunciamento, deste e 
de muitos outros. V. Exª é um Senador de coragem, 
que não se esconde para denunciar. A tribuna existe 
para isso. Estamos no Parlamento para fiscalizar, sim, 
para denunciar, para combater. É preciso colocar uma 
luz, para que ele possa ser devidamente investigado, 
combatido e condenado. V. Exª faz esse papel, sen-
do bem diferente daqueles que são “politicalhões” ou 
marginais da política, que se escondem e lançam mão 
de dossiês falsificados para tentar enlamear pessoas 
dignas. Aí está a diferença entre quem, de forma alti-
va, corajosa e ousada, vai à tribuna e denuncia e os 
covardes, aqueles que se escondem no submundo 
da política para a formatação de dossiês criminosos 
para tentar enlamear pessoas. Por essa razão, hoje, 
aprovamos, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – quero convidá-lo, pedir sua presença, que 

é importante, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, na quarta-feira, às 10 horas –, o depoimento 
do Secretário da Receita Federal. Houve vazamento 
de informações sigilosas, quebra de sigilo, afronta à 
Constituição e ao Código Tributário Nacional, com pe-
nalidades previstas no Código Penal, como a prisão 
de seis meses a dois anos de cadeia para quebra de 
sigilo fiscal. Houve a quebra de sigilo fiscal do candi-
dato à Vice-Presidência de Marina Silva, o empresário 
Guilherme Leal, e houve a quebra de sigilo fiscal do 
dirigente do PSDB, Eduardo Jorge. Isso não pode ficar 
assim. Aonde vamos chegar? Se admitirmos quebra 
de sigilo, como fizeram com o caseiro Francenildo, se 
admitirmos quebra de sigilo ou mesmo se admitirmos 
essa arapongagem, com centrais de dossiês, com essa 
bisbilhotagem ilegal e imoral da vida dos outros, se 
admitirmos isso passivamente, então, conduziremos o 
País para um caminho sem rumo e comprometeremos 
o processo democrático no País. Pedi o aparte para 
enaltecer V. Exª, que vem à tribuna, traz as denúncias 
que tem a trazer, doa a quem de doer, mas de forma 
altiva. É assim que se procede.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, 
Senador Alvaro Dias. Em seus apartes brilhantes, V. 
Exª enaltece sempre o pronunciamento de qualquer 
Senador que esteja nesta tribuna.

Já vou descer da tribuna.
Senadora Marisa, a meu ver, há várias qualida-

des de políticos e várias qualidades de Vereadores. Por 
exemplo, há esse Líder que foi à tribuna e confessou, 
dizendo que o Prefeito paga a luz de todo mundo, dos 
parentes dele. Disse que se dá dinheiro público. Não é 
dinheiro do Prefeito, não, Vereador! É dinheiro público! 
O Prefeito deveria dar o dinheiro dele, o que ele recebe 
por mês. Mas digo, Senadora, que existem políticos de 
qualidade, como os próprios Vereadores que trabalham 
para o povo, que defendem o povo, que se preocupam 
com o povo e que, às vezes, são enganados pelo Pre-
feito, que defendem o Prefeito, mas não sabem que ele 
é culpado. No entanto, há também Vereadores que de-
fendem o Prefeito sabendo que este é corrupto, como 
há Deputados e Senadores assim!

Digo à Nação que a grande praga da Nação 
brasileira, a saúva da Nação brasileira, o que corrói a 
Nação brasileira são aqueles que só pensam em si, 
são aqueles que só sabem ser políticos se tiverem o 
Governador, o Presidente da República ou o Prefeito 
do seu lado, são aqueles que vendem sua dignidade, 
são aqueles que vendem seu mandato, são aqueles 
que vivem do dinheiro alheio, do dinheiro da população, 
do dinheiro da Nação, do dinheiro das pessoas!

Ora, quem é que diz a mim que aquele Vereador 
que sabe que o Prefeito é corrupto não está sendo 
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abastecido por uma coisa que se chama leite real? 
Doce! Doce! É como pegar uma mamadeira e ficar 
mamando o resto da vida!

É isso, meu caro aposentado, que veio me abra-
çar no dia de hoje, que temos de defender aqui! É por 
isso que temos de brigar, para exterminar com essa 
classe de praga de políticos desta Nação, Vereador 
Gemino, da minha terra!

Lembre-se do seu povo, Vereador! Lembre-se 
daqueles que sofrem, Vereador! Lembre-se que o di-
nheiro público é para ser empregado para o bem-estar 
social de uma população, de uma terra, de uma terra 
pobrezinha, como é a sua, como é a minha! Lembre-se 
disso, Vereador! Lembre-se dos seus filhos, lembre-se 
da sua família, lembre-se da sua dignidade, Prefeito!

Quem sabe um dia possamos mostrar aos nossos 
filhos uma Pátria muito mais séria do que esta!

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.

A Presidência convoca sessão deliberativa extra-
ordinária, a realizar-se no dia 7 de julho, às 12 horas, 
destinada à apreciação do Projeto de Lei do Senado nº 
156, de 2009, que é a reforma do Código de Processo 
Penal, de acordo com o § 6º, do art. 163, combinado 
com o inciso IX, do art. 374, do Regimento Interno.

Foi feita a comunicação de convocação.
Dando seguimento à sessão, voltamos à lista de 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marisa 

Serrano. V. Exª, regimentalmente, terá vinte minutos, 
ou melhor, corrigindo, dez minutos, para seu pronun-
ciamento.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Pensei que fossem 20 minutos, Sr. Presidente. Mui-
to obrigada.

Mas, quero dizer a V. Exª, aos Senadores, a todos 
que nos veem e ouvem, algo que é importante para 
o País. Finalmente, a sociedade brasileira parece que 
acordou para um grave problema que afeta não só hoje 
a nossa vida, mas afeta o futuro do País. 

O uso de drogas está solapando a vida de milha-
res de jovens, incapacitando-os para o estudo, para o 
trabalho, para o convívio social. Além deles, a família 
toda sofre, a família toda é atingida, é sacrificada, po-
tencializando um drama que não é só dos jovens mas 
se torna de milhões de pessoas neste País, que coloca 
em perspectiva um fenômeno que poderá marcar, de 

maneira nefasta e perigosa, as próximas gerações de 
brasileiros e brasileiras, podendo inclusive inviabilizar 
esta Nação como uma Nação livre e autossuficiente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, participei, 
na semana passada, em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, minha terra, da abertura da XII Semana Nacio-
nal Antidrogas, evento que foi criado em 1999, e que 
conta com a participação de órgãos governamentais, 
ONGs, entidades da sociedade civil, conselhos muni-
cipais e estaduais antidrogas.

Ali pude constatar que há um movimento social 
contra as drogas que começa a assumir nova dimen-
são, visto que o problema adquiriu a gravidade assus-
tadora que eu coloquei agora há pouco.

O sinal mais significativo de que estamos che-
gando a uma situação limite é que a questão das dro-
gas passou a ser base para a discussão nacional dos 
nossos presidenciáveis. Todos eles, os três que estão 
aí colocados, analisam e falam da questão das dro-
gas e da questão do crack. Portanto, essa questão 
entrou na campanha presidencial. Eu espero que se 
torne um grande debate e que realmente possamos 
ter, na questão do debate presidencial contra as dro-
gas, uma proposta efetiva para o País, que possa vir 
ao encontro daquilo que esperam não só as famílias, 
mas principalmente os usuários que querem se liber-
tar do vício.

Com a palavra a Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada, Se-

nadora Marisa Serrano. Eu quero cumprimentá-la pelo 
pronunciamento bastante próprio e importante para o 
País. Apenas para comunicar que aprovamos um re-
querimento e teremos audiência pública, na próxima 
quinta-feira, na CCJ, Comissão de Constituição e Jus-
tiça, exatamente a respeito da questão da droga que 
vem da Bolívia para o nosso País, para o consumo dos 
nossos jovens, das nossas meninas e rapazes que es-
tão enveredando na área da droga, especialmente o 
crack. E o governo boliviano, assim como disse o ex-
Governador José Serra, é o grande responsável, por 
fazer vista grossa e até mesmo por um certo apoia-
mento, por não tomar medidas duras para impedir o 
tráfico de drogas da Bolívia para o Brasil. Portanto, na 
próxima quinta-feira, na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, teremos a presença de vários es-
pecialistas, inclusive uma professora da Bolívia, mem-
bros do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, do 
seu Estado, e representantes da Polícia Federal. Será 
uma grande oportunidade para debatermos essa per-
missividade com a entrada de drogas em nosso País. 
E também registrar como é lamentável o aumento do 
uso de crack no Brasil, nos últimos dois anos, espe-
cialmente. Hoje, somos o segundo país das Américas, 
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perdendo apenas para os Estados Unidos, em núme-
ro de consumidores de drogas. Isso parece um filme 
inacreditável. Não podíamos imaginar que nosso País 
pudesse participar de um ranking negativo dessa na-
tureza. Portanto, droga só se combate com políticas 
públicas efetivas, com políticas públicas e com recur-
sos públicos. O desperdício, às vezes, o desvio de re-
cursos, de que a Oposição reclama aqui no dia a dia, 
na sua função democrática, é justamente por conta de 
que esses desvios, esses desperdícios, esses abusos 
de gastos discricionários poderiam estar combatendo 
as drogas em nosso País. Quantas mães e pais que 
choram, que perdem noites de sono, com angústias, 
tristezas, desenvolvendo doenças graves por conta do 
desgosto de ver um filho envolvido nas drogas e sem 
defesa, sem nenhuma atitude incisiva por parte do 
Governo, da Secretaria do Ministério responsável por 
isso, para que pudéssemos combater e reprimir essa 
utilização e penalizar os criminosos, traficantes que 
vêm estragar, que vêm manchar, que vêm destruir a 
vida de tantos brasileiros, jovens, que já são o futuro 
do Brasil, ainda não serão, já são o futuro do Brasil, 
pois já participam e colaboram muito com o nosso País. 
Então, quero parabenizá-la pelo pronunciamento e 
também me solidarizar com todas as mães e avós do 
País, como mãe e avó, aquelas que choram por seus 
filhos viciados e que estão no consumo das drogas. 
Muito obrigada.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senadora Kátia.

Antes de passar ao Senador Romeu Tuma, que-
ro lembrar também que V. Exª fez alusão aqui a um 
detalhe que faz realmente a diferença. O tráfico de 
drogas que tem que ser coibido, Senador Tuma, nas 
nossas fronteiras.

Quero colocar aqui o caso da fronteira do meu Es-
tado, o Mato Grosso do Sul, com a Bolívia e o Paraguai. 
Como V. Exª disse, Senadora Kátia, o ex-Governador 
José Serra, esses dias, fez essa colocação, dizendo 
que a Bolívia tinha que ser mais ativa, mais pró-ativa, 
não podia ser conivente com a questão do tráfico de 
drogas pela fronteira, o que foi amplamente debatido e 
discutido pelo Governo, dizendo que ele estava sendo 
no mínimo imprudente ao falar sobre isso, que estava 
atacando o país vizinho, e assim por diante.

Quero só afirmar a V. Exª que ficamos imaginando 
como é que poderia ser feito com um país que fosse 
realmente amigo. Se fosse um país realmente amigo, 
Senador Tuma, e se fosse um país que tivesse uma 
parceria efetiva com o Brasil, e que o Brasil extraísse 
disso aquilo que é importante para a sociedade brasi-
leira, certamente pediria uma troca. Quando o BNDES 
financiou uma estrada que vem de Santa Cruz de La 

Sierra até Corumbá, integrando toda a rota do Pacífico 
ao Atlântico, quando financiou, Senadora Patrícia Sa-
boya, no mínimo, o que podia ter colocado como uma 
ação pró-ativa seria uma parceria. Nós financiamos, 
mas queremos também, em troca, que a Bolívia nos 
dê mais respaldo na fronteira, para não termos o ex-
cesso que temos hoje do tráfico de drogas passando 
por nossas fronteiras.

Portanto, Senador Romeu Tuma, essas questões 
têm que ser discutidas. Questão de fronteira, questão 
de repressão, e depois vou falar aqui também – por-
que quero falar – sobre a questão da prevenção e do 
tratamento, que é fundamental nesses casos.

Passo a palavra, com prazer, a V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Peço desculpas 

por ter demorado a chegar, mas estava ouvindo uma 
parcela do discurso de V. Exª pela Rádio Senado. É 
uma coisa que aflige bastante todo cidadão brasileiro. 
Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentá-la pelo 
aniversário. Infelizmente, não consegui fazê-lo ante-
ontem, mas o desejo de felicidade,...

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...alegria e su-
cesso permanente e a vitória, visto que a senhora tem 
um coração de ouro, uma amizade carinhosa, sempre 
com um sorriso amigo, e eu não poderia deixar de, pu-
blicamente, enaltecer a sua figura e cumprimentá-la pelo 
aniversário, que rejuvenesce a sua figura perante seus 
companheiros. Bonita sempre foi. Mas é difícil. Deus 
abençoe a senhora. É um assunto interessante. Hoje, 
eu estava lendo o jornal. O Peru passou a Colômbia na 
produção de folhas, em 0,6, segundo o levantamento 
da ONU. Os países que circundam o Brasil são pro-
dutores de folha, e provavelmente a transformação na 
Colômbia tem uma influência bastante grande da passa-
gem da droga já pronta. Depois, aqui eles transformam 
em crack para baratear, para misturar e trazer, sem 
dúvida nenhuma, aquilo mais grave para a juventude, 
que provavelmente será a destruição física e moral da 
garotada que faz uso do crack. Mas, Senadora, a pe-
núltima reunião do Mercosul em que estive presente 
foi logo após o incidente na fronteira do Brasil com o 
Paraguai, em que mataram um segurança e feriram, 
ao tentar matar, o Senador que luta contra o tráfico de 
drogas naquela fronteira com o Brasil. Anteontem, uma 
Senadora, companheira nossa do Mercosul, me ligou 
desesperada. Eu apresentei uma proposta de reunião 
dos quatro países, das suas representações e dos se-
tores de inteligência, para se integrarem e trabalharem 
conjuntamente para a troca de informações, porque de 
um lado só não dá para vencer a guerra. Ainda esta 
semana, a Polícia Federal apreendeu em contêineres 
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duas toneladas de cocaína, fora um carregamento 
enorme de armas para serem vendidas a traficantes 
e criminosos do crime organizado, em qualquer Esta-
do do País. Nós acusamos o morro, mas isso está se 
espalhando pelo Brasil inteiro. V. Exª traz um assunto 
importantíssimo. Estou esperando ela me ligar para 
marcar essa reunião. Vou conversar com V. Exª. Acho 
que temos que colaborar para fazer uma frente, uma 
unidade de trabalho, para coibir o tráfico de drogas. 
Nós sabemos das fontes. Agora, quanto à transferên-
cia, como ela é feita, e aos receptadores para trazerem 
para o consumo é que temos que agir com rapidez e 
boicotar para que eles não continuem nesse comércio 
sujo que tanta tristeza traz. Não podemos nos esque-
cer da recuperação e da conscientização das crian-
ças para que não sejam envolvidas pelos traficantes. 
Hoje, muitos atletas têm promovido alguns eventos 
importantíssimos, lideranças de luta ou de basquete, 
com esportes, que evitam qualquer possibilidade de 
as crianças serem cooptadas pelo tráfico de drogas. 
E a lei de drogas fala claramente na recuperação. Eu 
pergunto à senhora: o Governo está oferecendo meios, 
para que os hospitais, os centros de atendimento deem 
conta dos usuários, que as mães sofridas levam para 
tentar encontrar uma vaga? Não estão. Então, estou 
com V. Exª e acho que é importantíssimo o que traz a 
esta tribuna hoje.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – V. 
Exª colocou bem a falta que o Poder Público faz nes-
sa seara – como em outras também. Mas não vemos 
Prefeituras Municipais, Governos Estaduais e a União 
preocupados em fazer uma rede de atendimento, de 
acolhimento dos usuários de drogas nesta cidade. E não 
se trata só daqueles que querem, por vontade própria, 
sair do vício: é preciso ir buscar aqueles que estão no 
vício, para que possam ter o atendimento necessário. 
Essa é uma falha que há no tratamento e nas ações 
nesse sentido. Não basta fazer, Senador Adelmir, um 
projeto lindo, uma política maravilhosa, se não se co-
locar em prática. E também não se pode, Senadora 
Patrícia, fazer uma proposta de combate ao tráfico de 
drogas só em época de eleição e no final de Governo. 
Isso me cheira a algo eleitoreiro, não me parece uma 
coisa séria. E é isso que me chateia muito. 

Vim, hoje à tarde, fazer este libelo justamente 
pelo fato de essa questão não ser tratada com o de-
vido respeito e com a seriedade que merece e que 
precisa, conforme o que vemos acontecer na socie-
dade brasileira.

V. Exª tem a palavra, Senadora Patrícia Sa-
boya.

A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Senadora 
Marisa, em primeiro lugar, parabéns pelo seu aniver-

sário. Desejo-lhe tudo de bom, que Deus a cubra de 
muitas bênçãos e que V. Exª possa continuar nessa 
sua trajetória que dá tanto orgulho não só às mulhe-
res brasileiras, mas aos homens e mulheres de boa fé 
de todo o nosso País, que descobriram o seu talento, 
a sua vocação para a política, mas uma política com 
“P” maiúsculo. Parabéns e que Deus a abençoe muito 
pela sua data. E, ao mesmo tempo, parabéns pelo pro-
nunciamento. Eu sou uma daquelas que estou nessa 
mesma fileira de mulheres e de homens que têm luta-
do para entender melhor e para encontrar as melhores 
soluções para a questão do crack. Eu quero trazer-lhe 
uma sugestão, porque faço parte de uma Subcomis-
são presidida pelo Senador Tasso Jereissati, que é a 
Subcomissão da Reforma da Segurança Pública no 
nosso País. Somos cinco Senadores, e eu sou uma 
das Senadoras que deve relatar a questão das drogas 
em nosso País e a forma de combate ou de mudança 
na legislação brasileira que trata sobre isso. Já tenho 
cinco requerimentos que ainda precisam ser votados 
na Comissão e que também vão tratar da questão da 
droga, desde o aspecto mais polêmico, que é a des-
criminalização ou não das drogas, tema que não po-
demos furtar-nos de discutir, independentemente da 
opinião de cada um de nós. É um tema que precisamos 
conhecer e entender melhor. Então, acho que essa sua 
preocupação se junta à dessa Comissão, que pode-
rá ter um brilho muito maior com a sua participação. 
Quero dizer, então, que vou pedir agilidade na votação 
desses requerimentos. Vou encaminhar a V. Exª quais 
são os requerimentos, as pessoas que estão sendo 
convidadas a virem debater, que são muito sérias. São 
pessoas de dentro e de fora do Brasil – alguém que é 
radicalmente contra, alguém que é radicalmente a favor, 
alguém que pensa nas duas posições. E assim se vai 
levantar essa questão. O que não podemos, concordo 
com V. Exª, é ficar de braços cruzados, fazendo disso 
apenas uma questão eleitoral. Acho isso criminoso. 
Estamos vivendo um momento muito difícil. O Ministro 
Temporão tem dito que vai ampliar o número de leitos, 
se não me engano, em 10 mil para atendimento de 
dependentes químicos, por exemplo, de crack. Tenho 
conversado com especialistas não só do Brasil, mas 
de fora do Brasil, que dizem que isso não resolve o 
problema, porque o dependente químico está de tal 
forma desfigurado, está de tal forma tão dilacerado, 
que – não adianta – não será cuidado em um leito de 
hospital. É preciso uma clínica especializada; é preciso 
pedir o apoio das entidades do terceiro setor, que já 
vêm desenvolvendo um trabalho extraordinário, pontu-
al, embora pouco, porque não têm recursos para isso. 
Mas precisamos pegar a experiência dessas pesso-
as. Precisamos falar de verdade o que acontece nas 
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fronteiras deste País, porque é uma droga que não é 
produzida, plantada no Brasil, mas que vem, como V. 
Exª disse, da Bolívia, da Colômbia. É uma droga que 
rapidamente se espalhou: em qualquer lugar do interior 
do País, norte, nordeste, centro, sul, leste, enfim, em 
todos os lugares, já existe uma “boca” que vende o tal 
do fumo. E tenho visto uma coisa que tenho achado 
ainda muito mais grave: há um “combinemos” entre os 
traficantes do crack, para, inclusive, tirar de circula-
ção a maconha, que é uma droga menos pesada do 
que o crack, justamente para começar a repassar aos 
dependentes químicos ou àqueles que têm algum tipo 
de dependência nas drogas, como em maconha, por 
exemplo, para que comecem a usar o crack pela falta 
da maconha no mercado.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É 
verdade.

A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Eu também 
não tenho ouvido ou tenho ouvido muito pouco esse 
debate de forma bastante séria, como V. Exª tem trazido 
aqui. Parabéns. Espero que, juntas e, evidentemente, 
com tantos outros, possamos fazer alguma coisa, para 
mudar essa realidade tão dura e perversa.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senadora Patrícia. 

O crack vicia mais rápido. E, viciando mais rá-
pido, as pessoas que o utilizam têm constantemente 
de estar utilizando-o. O tempo de duração é de cinco, 
dez minutos, quer dizer, a pessoa tem de fumar mais 
rápido, para poder continuar naquele estado de euforia, 
para não cair na depressão, e assim por diante. Isso 
é perigosíssimo. É uma droga que desfaz a pessoa, 
como V. Exª disse, que a desfigura, que a transforma, 
que vicia rapidamente.

Então, esse é um perigo enorme. E aí, Senador 
Adelmir, acho que tínhamos que aproveitar aquilo que 
a Senadora Patrícia colocou. Espero que os nossos 
presidenciáveis ouçam todos os debates que estão 
sendo feitos, que leiam as pesquisas que existem, os 
estudos que são feitos a respeito e que, de tudo isso, 
formem de fato uma política efetiva nacional, que possa 
ser colocada em prática no próximo Governo, porque 
esse que está aí já está acabando. Não há como uma 
política desse tamanho ser colocada em prática, mas 
alguma coisa ainda pode ser feita.

Com a palavra, o Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora 

Marisa, a senhora veja o carinho que os Senadores 
têm por sua pessoa! Também quero associar-me, ini-
cialmente, e dar-lhe parabéns pelo seu aniversário. 
Não tive oportunidade de cumprimentá-la. Esta Casa 
sente-se honrada em ter a presença de uma mulher 
como a senhora, que tão bem representa o seu Esta-

do. Aliás, não apenas o estado masculino ou feminino, 
mas o Estado de Mato Grosso do Sul. Fiquei atenta-
mente ouvindo o discurso de V. Exª, e uma coisa me 
chamou a atenção. Foi a última parte, a que dizia res-
peito aos usuários. Na verdade, o Brasil tem dívidas 
sociais imensas. Uma delas é, exatamente, na área da 
saúde. Alguns já levantaram essa questão aqui – aliás, 
todos, a grande maioria dos Senadores –, e foi feita, 
em determinados momentos, uma explanação sobre o 
número de postos de atendimentos a usuários no Bra-
sil. Falava-se em torno de 200 instalações, em um País 
que tem mais de cinco mil Municípios. Tenho recebido 
telefonemas de Municípios os mais distantes. Não são 
pessoas que não têm recursos; até têm recursos, mas 
não sabem como usá-los, porque não acham clínicas 
especializadas ou postos especializados para o aten-
dimento dos seus entes queridos – seus filhos, muitas 
vezes. Vemos casos de aprisionamento de filhos, com 
pessoas de menor nível cultural no desespero, porque 
não sabem a quem recorrer para o tratamento des-
ses usuários. Então, é preciso que isso, efetivamente, 
entre na agenda dos candidatos já postos e do futuro 
Presidente para que seja tratado como uma questão 
de saúde pública, como uma questão que interessa a 
todos nós. O tráfico vê essa situação como um merca-
do e, como a senhora bem colocou, procura inclusive 
fazer o processo de troca de determinadas substân-
cias, objetivando usar aquelas que viciam mais rápido 
e que têm maior consumo. Esquece muitas vezes da 
periodicidade, porque também se morre mais cedo. É 
importante o discurso de V. Exª, porque não se prende 
apenas à questão dos limites do nosso País com os 
centros produtores, mas também com essa preocupa-
ção em relação à assistência aos usuários, às pesso-
as dependentes. Quero louvá-la por isso e dizer que 
efetivamente essa é uma matéria que deve interessar 
a todos nós, e deve interessar aos futuros candidatos, 
ou candidatos à Presidência da República, e ao futuro 
Presidente, para que tratem disso como matéria de alta 
importância para o nosso País. Parabenizo V. Exª pelo 
aniversário e pelo pronunciamento.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Adelmir. V. Exª colocou muito bem 
aqui que vemos a igreja e entidades sociais trabalhando 
mais nessa questão da prevenção e, principalmente, 
no tratamento. 

A Fazenda Esperança – tem em São Paulo, tem 
no meu Estado e em alguns Estados brasileiros, como 
em outros países também – é um exemplo disso. Mas 
é muito pouco para o tanto que nós estamos precisan-
do no País. E, com o alastramento do crack, que está 
chegando mesmo com uma força virulenta, é neces-
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sário que pensemos duas vezes em como fazer para 
auxiliar aqueles que mais precisam.

Com a palavra, o Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senadora Ma-

risa Serrano, quero inicialmente parabenizar V. Exª pelo 
seu aniversário e dizer que esta Casa é muito honrada 
com a sua presença aqui. Dignifica o Senado Federal 
a sua presença e todos, tenho certeza absoluta, por-
que lá no Amapá a senhora é muito admirada pelas 
pessoas que assistem à TV Senado, porque sempre 
comentam conosco. Então, pela sua seriedade, pela 
sua inteligência e por sua prática como parlamentar, 
parabéns a V. Exª! Quanto à questão crack – o seu 
tempo já está chegando ao final –, quero deixar bem 
claro o seguinte: vejo e fico indignado de ver a apatia 
das autoridades responsáveis pelo combate às drogas. 
É uma apatia mesmo, que faz com que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente seja um belo livro que não 
é cumprido rigorosamente pelas autoridades, caracte-
rizando, cada vez mais, que, em matéria de leis, não 
há país mais bem aquinhoado do que o Brasil; mas, 
em matéria de cumprimento de leis, acho que somos 
o que menos cumpre com as nossas responsabilida-
des democráticas, o que é do dever de cada um de 
nós. Enquanto a maconha, a cocaína e outras drogas 
viciam ao longo do tempo, o crack vicia o cidadão 
imediatamente. Basta ele dar um trago que já é um 
viciado, porque entra na corrente sanguínea imedia-
tamente, tem uma ação extremamente alucinógena, 
levando essas pessoas ao delírio. A duração é rápida. 
Há casos em que até trinta segundos após o último 
trago o viciado já sente vontade de dar outro trago. Por 
isso é que essa droga vai destruindo rapidamente o 
ser humano: acaba de fumar uma, pega outra pedra, e 
assim por diante. Então, todos sabem as consequên-
cias para a sociedade. Mas eu lamento profundamente 
que as autoridades deste País, que somos todos nós, 
brasileiros, mas aquelas que têm o poder de coman-
do, sejam negligentes a ponto de permitirem que, em 
qualquer praça pública deste País, os traficantes e os 
viciados ajam livremente. Se não houver o viciado, 
não há o traficante; se não houver o traficante, não 
há o viciado. Então, Senadora, parabenizo V. Exª por 
trazer esse tema, que é de extrema importância para 
a sociedade brasileira e que cobra de nós todos a res-
ponsabilidade.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada. V. Exª fala com a experiência de médico que 
é, Senador Papaléo Paes.

Principalmente, vejo que esse é um tema para o 
qual esta Casa também está despertando. Há pouco 
tempo, nós não falávamos tanto em drogas, como es-
tamos falando agora. É a preocupação que todos nós 

estamos sentindo. Somos aqui o escoadouro de toda 
a preocupação da sociedade brasileira. Por isso, nós 
estamos aqui hoje falando sobre esse assunto.

Sr. Presidente, o tráfico e o consumo de drogas 
armam um esquema poderosíssimo e muito forte em 
todo o País, que movimenta bilhões de reais e que pro-
picia uma violência vigorosa. Portanto, estamos vendo, 
no País, não uma guerra fácil. Vai ser uma guerra difícil. 
Por isso, todos nós precisamos garantir todo o nosso 
esforço para que essa guerra seja vencida.

Também não vale só falarmos aqui que apenas 
a parte repressiva resolve o problema. Não adianta 
colocarmos, como eu digo, a Força Nacional nas fron-
teiras, e que, reprimindo, vamos acabar. Não acaba 
assim, não é dessa forma que precisamos atender a 
esse problema.

Nós precisamos garantir, principalmente por meio 
de todas as associações que existem no País, a pre-
venção. A prevenção é fundamental. Garantir que as 
nossas escolas, os nossos diretores, os nossos pro-
fessores trabalhem nesse sentido, que as famílias te-
nham conhecimento do que se passa, que as famílias 
saibam como trabalhar com suas crianças, com seus 
filhos. É preciso que todo mundo, governo, socieda-
de, as famílias, todos se unam na prevenção de algo 
que é fundamental, e que possamos extirpar do País 
o mais rápido possível.

Sr. Presidente, para terminar a minha fala, ao mes-
mo tempo em que falamos das políticas preventivas no 
campo da educação, da cultura, do esporte, para fazer 
com que a juventude saia do vício ou ache outro tipo 
de diversão mais condizente com a sua idade, que ele 
goste de participar de um esporte, de uma atividade 
cultural e que ele possa se afastar das drogas, que-
ro dizer que me dói, às vezes, quando vejo, Senador 
Tuma, celebridades, como V. Exª disse, grandes joga-
dores, grandes cantores, pessoas célebres no País, 
com quem a juventude gosta de se identificar, fazendo 
propaganda de fumo, propaganda de drogas, como o 
álcool, por exemplo. Uma coisa leva a outra.

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Para 
terminar já, Sr. Presidente.

Eu estava lendo que a juventude, principalmente 
a juventude que vai de 13 as 25 anos, que são os mais 
atacados pela droga, não fica numa droga só. E, às 
vezes, é induzida à droga pelo álcool. Geralmente, é 
álcool, é droga, é uma cadeia que se forma. Portanto, 
temos de ficar atento a esse caso também, para que 
as pessoas – às vezes, de bom caráter – percebam o 
mal que podem fazer à juventude brasileira. 
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Quero terminar dizendo que, quanto ao álcool, o 
Ministério da Saúde divulgou pesquisa no sentido de 
que 18,9% dos brasileiros afirmam que consomem 
álcool de maneira abusiva – não é socialmente, é de 
maneira abusiva. Em Campo Grande, capital do meu 
Estado, Mato Grosso do Sul, o índice é ainda maior, 
é de 19,1%. Há três anos, o índice era de 18%. Quer 
dizer, estamos dobrando rapidamente essa questão 
no País. 

Quero, então, terminar a minha fala dizendo que 
precisamos criar na sociedade, Senador Augusto Bote-
lho, um espírito de garantir os valores sérios que quere-
mos, como a amizade, a fraternidade, a decência, para 
que os nossos jovens percebam que há outros valores 
que as famílias têm, que a sociedade tem. Não é só 
aquele valor do consumo, como alguns acham, que o 
que vale na sociedade é o consumo e a valorização do 
seu semelhante: se o meu coleguinha está fumando 
maconha, eu tenho que fumar também, senão perco 
o status de participar do grupo. 

Temos que ensinar à sociedade que há outros 
caminhos para o sucesso, principalmente o da se-
riedade, da competência e dos bons costumes, que 
nunca deverão ser deixados de lado pelas famílias 
brasileiras. 

Era isso o que eu queria expor aqui. Agradeço 
aos Srs. Senadores pelos apartes. 

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Marisa Ser-
rano, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto 
Botelho.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senadora Marisa Serrano, eu gostaria de 
parabenizar V. Exª também, mas seu aniversário foi 
dia 21, não foi hoje.

Senador.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pela ordem, 

depois do Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Só uma 

pergunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – O senhor é o próximo orador, Senador 
Papaléo. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela or-
dem.) – Sim, mas é uma pergunta que eu não poderia 
fazer da tribuna. 

Eu quero saber se nós vamos votar hoje o Plano 
de Cargos e Salários dos servidores do Senado, se 
já está decidido, ou se vamos esperar a boa vontade 

dos líderes, de chegarem aqui às 6 horas da tarde, 7 
horas da noite, 9 horas, pra ver se vamos votar ou não. 
Quero saber se a Mesa já decidiu...

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Oportunamente, responderei a sua per-
gunta, Excelência.

Senador?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obri-

gado. 
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senador, eu 

só queria pedir licença a V. Exª para ler uma mensa-
gem, rapidinha, de cumprimentos ao 15º aniversário 
da Rede Vida de Televisão, se V. Exª permitir.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – V. Exª tem a palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A TV que acredita em mi-
lagres é a prova de que ele realmente existe. Foi com 
determinação e com os olhos da fé que o jornalista 
João Monteiro de Barros Filho montou a maior rede 
católica do mundo. Como o herói bíblico Davi, o jor-
nalista, filho de peão de boiadeiro, ganhou durante o 
Governo Sarney a acirrada disputa pelo canal 11, de 
São José do Rio Preto, interior paulista. Começava aí 
a vitoriosa trajetória da Rede Vida de Televisão.

No momento em que o Senado – ontem, infeliz-
mente eu não estava presente – rendeu homenagem ao 
15º aniversário da emissora, que transcorreu no último 
domingo, reverencio a coragem de seus pioneiros.

A Rede Vida fechou parcerias importantes para 
expandir-se nacionalmente, o que a obrigou a insta-
lar estúdios nos grandes centros urbanos, como São 
Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. O esforço da emisso-
ra em desenvolver uma programação voltada para a 
família, pautada no jornalismo isento, missas, filmes 
e musicais, é um presente para todos nós. O caráter 
público e a qualidade da programação, firmados em 
padrões éticos, contribuem para a formação da socie-
dade brasileira.

Enalteço ainda as contribuições do Padre Marcelo 
Rossi, do jurista Ives Gandra Martins, de Luiz Almeida 
Marins Filho e de todos que acreditaram no sonho de 
oferecer ao telespectador uma programação compro-
metida com valores éticos e sociais. 

Eu cumprimento e dou os parabéns à Rede Vida 
e agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Parabéns, Senador Tuma! Também me 
solidarizo com o seu pronunciamento.

Senador Papaléo Paes, para uma comunicação 
inadiável. A seguir, depois do Senador Papaléo Paes, 
temos o Senador Paulo Paim.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, antes de iniciar minha fala – quero dizer 
que isto é cidadania também –, eu quero reivindicar, 
pedir aos senhores líderes que passem uma mensa-
gem para nós aqui, que ficamos tão distantes de S. 
Exªs, e digam se vamos ter votação nominal ou não. 
Assim, não cairemos no constrangimento de sermos 
chamados para votar às 8 horas da noite, 9 horas da 
noite, só para mostrar que a Casa está trabalhando. 
Então, eu prefiro que nós tenhamos já o conhecimen-
to se vamos votar ou não hoje, para que logicamente 
possamos fazer a nossa programação. A nossa progra-
mação não é só aqui dentro deste plenário; nós temos 
as Comissões, nós temos nossas audiências, nós te-
mos várias atividades, e só nós, que vimos para cá às 
14 horas todos os dias, sabemos o que é importante, 
ou como é difícil e cansativo nós ficarmos aqui até às 
18 horas, esperando a boa vontade dos líderes, para 
que possamos fazer as nossas obrigações, que são 
exatamente as votações. 

Não é possível que estejam esperando acabar o 
jogo de futebol para virem para cá!

Então, eu quero fazer este pedido, esta convoca-
ção, com o direito de parlamentar que eu tenho. Então, 
é o pedido que faço.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Papaléo...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Houve entendimento entre as lideranças 
de que nós deveremos votar hoje.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sim, mas 
a que horas?

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Isso é o que eu sei.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a 
grata satisfação, Senador Paim – tem muito a ver com 
V. Exª isto –, de anunciar a este plenário e ao Brasil 
a sanção, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, de projeto de lei de minha autoria que ins-
titui o Dia Nacional da Cidadania. A minha proposta 
passa a vigorar na Lei nº 12.267, de 2010, sancionada 
na última segunda-feira.

Quero dizer, Senador Paim, que ainda há pouco 
conversava com um jovem cidadão lá do meu Estado, 
de Laranjal do Jari, o Josivan, e interessante como 
esse rapaz ficou entusiasmado de saber que, a partir 
da segunda-feira, nós temos uma lei que comemora o 
dia 5 de outubro como o Dia Nacional da Cidadania – 

eu acho que é um dos poucos países que não tinham 
essa lei –, coincidindo exatamente esse dia com o dia 
da promulgação da nossa Constituição, que é dia 5 de 
outubro. Essa nova data do calendário cívico brasileiro 
deverá estimular e facilitar a reflexão e a celebração 
acerca do Estatuto da Cidadania entre nós.

Reflexão sobre a cotidiana necessidade de apri-
morarmos os mecanismos que garantem o exercício 
pleno da cidadania por parte de todos os brasileiros; 
celebração em torno dos avanços que passo a passo 
vimos consolidando na trajetória ascendente de au-
tonomia da sociedade e de seus integrantes – atores 
políticos sempre mais relevantes. 

Mesmo sem relevar ou esquecer a grave ruptura 
institucional de 1964, que ensejou 21 anos de autorita-
rismo, o Brasil conseguiu nos anos seguintes à recon-
quista democrática de 1985 avançar em todas as frentes 
importantes para a vida do Estado e da Nação. 

Dentro do próprio regime de exceção, pela força 
das ideias, convicções e ações coletivas, foi possível 
articular uma transição com baixo índice de traumas. 
Como exemplo de cidadania viva e consciente, lutando 
para encaminhar as transformações sociais por todos 
reclamadas, pode-se mencionar a inesquecível cam-
panha pelas eleições diretas, as Diretas Já, a partir 
da Proposta de Emenda à Constituição do Deputado 
Dante de Oliveira. 

Ainda que naquele momento histórico tão pecu-
liar não tenha sido possível às duas Casas congres-
suais realizar a mudança pela qual clamávamos, os 
brasileiros, construiu-se a partir de então a plataforma 
indispensável para derrotar a candidatura que repre-
sentava o continuísmo do regime castrense, com face 
civil. Além disso, disseminou-se, pela vez primeira com 
inigualável veemência popular, a precariedade e ver-
dadeira insustentabilidade do regime militar.

Assim, a campanha das Diretas Já foi inscrita em 
nossa História como uma referência, em termos de 
participação e luta verdadeiramente cidadã, em favor 
de um Brasil digno, da indesmentível vocação libertária 
de todos os brasileiros.

Por sua vez, a Carta Política de 1988, a Cons-
tituição Cidadã de Ulysses Guimarães, um dos mais 
íntegros e respeitados políticos do século XX, conse-
guiu impor-se e dar sentido prático à consagração da-
quela que é sua fundamental e nobre missão: garantir 
aos brasileiros a plenitude de um Estado Democráti-
co de Direito, base indispensável para a vigência da 
vida cidadã.

Na elaboração de nossa Carta fundamental, to-
dos haverão de recordar o ineditismo da participação 
popular e a extraordinária capacidade de organização 
dos brasileiros, ao viabilizarem legítimos e operosos 

175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31074 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

grupos de pressão, que atuaram cotidianamente junto 
à Constituinte e seus representantes. Foi um exemplo 
notável e eloquente do peso político e do poder de 
convencimento dos cidadãos na democracia.

Nesses anos todos de retomada das liberdades 
públicas – e já contamos com uma geração inteira que 
nasceu e vive os valores da democracia – a consci-
ência cidadã, que entre nós jamais feneceu, se vem 
ampliando. Trabalhadores, estudantes, profissionais, 
donas de casa alcançam uma admirável compreensão 
da importância da participação e do envolvimento de 
todos nas causas comuns.

Recentemente tivemos mais um grande exemplo 
de mobilização popular, que culminou com a promulga-
ção do chamado “Projeto Ficha Limpa”. Após a coleta 
de quase dois milhões de assinaturas, o projeto trami-
tou no Congresso Nacional, sempre sob o olhar atento 
da população brasileira, que cobrou de todos nós uma 
posição clara e firme. Foi, sem dúvida nenhuma, mais 
um belo exemplo de cidadania.

É evidente que o combustível da democracia é a 
participação popular, que somente se materializa – e 
se realiza com eficácia – com a emergência prévia da 
consciência cidadã. De forma auspiciosa, no Brasil, a 
cada dia, a sociedade se revela como dona e senhora 
do seu próprio destino.

O Dia Nacional da Cidadania, que tive a honra 
de sugerir a meus eminentes pares, com o privilégio 
de vê-lo rapidamente aprovado por esta Casa e pela 
Câmara dos Deputados, deverá ser um momento muito 
especial na vida da Nação.

(O Sr. Presidente fazendo soar a cam-
painha.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Solicito, 
Sr. Presidente, um minuto para terminar o meu pro-
nunciamento, por favor.

Um momento em que este País convocará todos 
os seus cidadãos para o envolvimento de cada um no 
cumprimento das múltiplas vocações e do grandioso 
destino do Brasil. 

Por tudo aquilo que haverá de ensejar, creio que 
a instituição do Dia Nacional da Cidadania representa 
um ponto alto para o Congresso Nacional. Mas não 
apenas isso: acima de tudo, o Dia Nacional da Cida-
dania é uma grande oportunidade para incentivarmos 
o comprometimento dos brasileiros, livres de tutela, 
com o presente e o futuro de seu próprio País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o registro que desejava fazer.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Valter Pereira.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Valter Pereira deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra, por ordem de inscrição, o 
Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul.

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Patrícia 
Saboya.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador 
Augusto Botelho.

Senador Paulo Paim, vou levar um minutinho 
apenas para fazer um registro. Obrigada.

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar neste ple-
nário uma notícia muito importante. 

Há poucos dias, o Tribunal Regional do Trabalho 
da Paraíba tomou uma decisão inédita e histórica no 
que se refere ao enfrentamento dos crimes sexuais 
cometidos contra crianças e adolescentes do nosso 
País, Senador.

O TRT da Paraíba condenou, Senador Paulo 
Paim, 11 acusados de exploração sexual no Estado em 
R$500 mil. Foi a primeira vez no Brasil que a Justiça 
trabalhista tratou desse assunto. A decisão aconteceu 
cerca de dois anos depois de o Ministério Público de-
nunciar um grupo formado por políticos e empresários 
que cometiam crimes sexuais contra crianças e ado-
lescentes na cidade de Sapé, na Paraíba.

Portanto...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP. Fora do microfo-

ne) – Sem prejuízo da parte criminal?
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Sem 

prejuízo da parte criminal, evidente.
Trata-se, Srªs e Srs. Senadores, de uma grande 

vitória nessa luta que, muitas vezes, se apresenta tão 
dura, tão complexa, tão difícil. Vemos que, aos poucos, 
estamos avançando nessa batalha contra a exploração 
e o abuso sexual. Portanto, Senador Paulo Paim, Se-
nador Augusto Botelho, que preside esta sessão, eu 
fico imensamente feliz em comunicar a esta Casa que 
um Tribunal do Trabalho de um Estado, como o Estado 
da Paraíba, esteja dando o exemplo. Espero que, em 
breve, isso se torne uma tradição e que todos os Tri-
bunais do Trabalho em todos os Estados possam, da 
mesma forma, punir com rigor e com multa financeira, 
aqueles homens ou aqueles pedófilos que exploram 
sexualmente nossas crianças e nossos adolescentes. 
Talvez mexendo no bolso desses que são poderosos, 
que são empresários, que são políticos... Senador Pau-
lo Paim, às vezes são lideranças religiosas, às vezes 
pessoas que deveriam estar acima de qualquer sus-
peita, mas que cometem esses crimes terríveis contra 
nossos adolescentes.
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Portanto, para nós que militamos pelos direitos 
humanos, para nossa Comissão de Direitos Humanos, 
para todos aqueles que militam, é uma grande vitória. 
Parabéns a esta Casa por todas as lutas que fez no 
sentido do combate permanente à exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 

– RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Para-
béns à V. Exª, Senadora Patrícia Saboya, determinada, 
junto com a Senadora Lúcia Vânia, Senadora Maria 
do Rosário, que trabalharam em uma comissão mista 
de Deputados e Senadores, na linha de defender as 
nossas crianças e os nossos adolescentes contra a 
exploração sexual. Parabéns, Senadora Patrícia Sa-
boya e parabéns, também, ao Senador Papaléo Paes 
pelo seu projeto que foi promulgado: 5 de outubro, “Dia 
Nacional da Cidadania”. 

Sr. Presidente, eu quero fazer alguns informes rá-
pidos. Gostaria, primeiro, de registrar que o Desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, foi indicado 
para ser Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Deixo aqui os meus cumprimentos a ele e tenho 
certeza de que o povo gaúcho está torcendo e traba-
lhando pela sua indicação. 

Sr. Presidente, quero também destacar que, hoje, 
o Senador Tião Viana divulga junto a toda a imprensa 
o seu relatório sobre a LDO. O Senador Tião Viana 
usou, no seu relatório, para efeito de crescimento do 
salário mínimo, o PIB de 2008 e de 2009, porque, se 
usasse só o PIB de 2009, o aumento real seria zero. 
Como ele fez uma composição de 2008 e 2009, tudo 
indica que o salário mínimo, a partir de 1º de janeiro, 
não será menor do que R$550. 

Sr. Presidente, eu poderia fazer uma projeção 
aqui – eu que já fiz greve de fome para que o salário 
mínimo ultrapassasse a barreira dos US$100 – e dizer 
que, em 1º de janeiro, o salário mínimo deverá ultra-
passar a barreira dos US$310, representando que o 
poder de compra, se voltarmos oito anos, mais do que 
dobrou, para que não ficássemos só na análise do dó-
lar, pois alguns diriam que o dólar está desvalorizado 
em relação ao real. 

Também quero dizer, Sr. Presidente, que fiz emen-
da com o objetivo de assegurar que o mesmo aumento 
real, seja de 5%, 6%, 3% – porque o Congresso é que 
vai decidir – seja estendido também aos aposentados 
e pensionistas, como já fizemos por iniciativa deste 
Senado, quando aprovamos os 7,72%, porque daqui 
partiu 100%, mas a Câmara alterou, voltou, ficou 80% 

e os aposentados de todo o País festejam a sanção 
feita pelo Presidente Lula, assegurando o reajuste de 
7,72%.

Eu passo a palavra em seguida a V. Exª, Sena-
dor Romeu Tuma, mas me permita que eu destaque 
ainda dois editoriais de jornal. O jornal Zero Hora, de 
Porto Alegre, publicou em seu editorial de domingo o 
texto sobre o Estatuto Racial com o título Espírito de 
Conciliação. 

Diz parte desse editorial: 

“Ainda que o tema provoque naturais 
controvérsias, ... o fundamental para o País é 
que esta questão continue sendo debatida à 
luz da conciliação”. Ponderam ainda que: “A 
busca da igualdade e o combate a qualquer 
forma de preconceito e discriminação têm que 
ser objetivos permanentes dos nossos legis-
ladores, pois esta é a vontade inequívoca da 
população”. 

E eles cumprimentam este Senador como autor 
do Estatuto da Igualdade Racial. 

Outro texto que está na Internet foi escrito pelo 
Presidente da Legião da Boa Vontade, Paiva Netto, e 
se refere também a este Estatuto que tive a alegria de 
ser o autor. Diz o texto:

“Muito precisa ser feito [diz Paiva Netto] 
para melhorar as condições não somente dos 
negros e indígenas, mas, da mesma forma, de 
certos grupos explorados de imigrantes, além 
dos mestiços e brancos pobres de nosso País. 
Entretanto [diz ele], vejo na aprovação do Esta-
tuto de Igualdade Racial [de autoria do Sena-
dor Paim] passo significativo para a construção 
de uma sociedade mais justa e igualitária, em 
que jamais a cor da pele interfira no estabele-
cimento de benefícios para o povo.”

Sr. Presidente, quero ainda registrar que o texto 
contém, e que vou deixar registrado nos Anais da Casa, 
os principais avanços alcançados com a aprovação do 
Estatuto da Igualdade Racial que aprovamos e o Pre-
sidente Lula vai sancionar agora no mês de julho.

E deixo aqui uma síntese de 17 pontos que con-
sidero mais importantes. Mas como me disse hoje pela 
manhã o Ministro da Seppir, Eloi Ferreira, a aprovação 
do Estatuto é um marco legal histórico, a principal lei 
de combate ao racismo e preconceito depois da Lei 
Áurea, aprovada em 13 de maio de 1888.

O Estatuto, Srªs e Srs. Senadores, não é uma lei 
perfeita, não é o dos nossos sonhos, mas lembramos 
aqui que, quando o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente foi aprovado, também muitos o criticaram, mas 
hoje ele é festejado em todo o País com as mudanças 
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pontuais que foram feitas a partir da aprovação do mes-
mo. Da mesma forma, o Estatuto do Idoso, aprovado 
e sancionado aqui, também de minha autoria, há seis 
anos, não era perfeito, como não é perfeito também 
o reajuste dos aposentados. Nós queríamos 100%, 
mas quem não festeja hoje os 80% do PIB concedido 
a todos os aposentados e pensionistas que ganham 
mais do que o salário mínimo? Quem ganha um salário 
mínimo, é bom lembrar que recebeu 9,66%.

O Estatuto da Igualdade Racial, que tive a alegria 
de apresentar há cerca de uma década, repito, não tem 
a redação dos nossos sonhos. Mas, com certeza, sig-
nifica um avanço, passos à frente, na defesa daqueles 
que são discriminados. 2010 é o ano que entra para 
a história pelos avanços que tivemos aqui no Senado 
para os aposentados e para os discriminados, neste 
momento, pelo Estatuto, mas também por toda a polí-
tica social e econômica apresentada pelo Presidente 
Lula, que, ninguém tem dúvida, deu certo. 

Gostaria de dar nota dez para o ano de 2010. 
Para isso, temos de aprovar, sim, o pré-sal e, no pré-
sal, aprovar, como aqui aprovamos, uma emenda de 
nossa autoria que garantiu que 5% do Fundo Social do 
pré-sal e não só da parte correspondente ao fundo que 
vai para a miséria, será destinada para a Previdência, 
para garantir a reposição das perdas dos aposentados 
e também dos pensionistas.

Senadores, eu quero ainda destacar que eu gos-
taria muito de ver aprovado ainda neste ano o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que esta Casa já aprovou, 
Senador Romeu Tuma, está lá na Câmara e o Deputa-
do Celso Russomanno é o Relator. Está com o parecer 
pronto. Não vejo motivo nenhum de não ser aprovado 
ainda neste ano e também promulgado.

Eu passo o aparte a V. Exª com satisfação e ain-
da peço à Presidência dos trabalhos que considere 
na íntegra os pronunciamentos que aqui fiz, já que fiz 
praticamente comentários de forma resumida sobre 
os três.

Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Paulo 

Paim, agradeço a V. Exª. Não tenho talvez o direito de 
interromper o importante discurso de V. Exª. Senador 
Paulo Paim, V. Exª traz ao conhecimento da sociedade 
brasileira, da população, por meio dos meios de co-
municação, o trabalho social que o Senado vem de-
senvolvendo nos últimos anos. A questão do salário 
mínimo, o Presidente Renan criou a Comissão Especial 
para estabelecer...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Grande 
iniciativa. Fiz parte dela como Relator. Parabéns, Se-
nador Renan Calheiros.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ... para esta-
belecer a forma de aplicação, da qual fiz parte e V. Exª 
foi o ilustre Presidente, por saber realmente como al-
cançar os benefícios do aumento do salário mínimo. 
Que trouxe o quê? Muita gente sair da pobreza. Fala-
se muito que o Brasil cresceu, na parte da pobreza foi 
para a classe...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Trinta 
milhões de brasileiros saíram da pobreza.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Mas é em 
razão do que foi feito nesta Casa, Senador. Nós não 
podemos esquecer que se não é o Congresso a reali-
zar a possibilidade da legislação, o Governo não tem 
o que sancionar. Ele sanciona às vezes até sob pres-
são dos discursos que aqui são feitos, e um deles é 
o de V. Exª.

V. Exª falou sobre o Estatuto da Igualdade Ra-
cial. Vi sua angústia no dia porque não era completo 
como a sua visão primária a respeito do assunto, mas 
me disse, com muita tranquilidade, que não abriria a 
boca, que não falaria, para não prejudicar a aprovação, 
porque teríamos um alicerce para construir o futuro da 
melhor forma possível.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então, já existe 
o Estatuto. O que precisa melhorar vai ter uma base 
já formada pela aprovação, graças à inteligência e à 
serenidade que V. Exª trouxe até para nós, no sentido 
de que não colocássemos nenhum obstáculo. O Se-
nador Demóstenes Torres, crente que isso iria dar um 
princípio, um primeiro passo, colocou em votação e, 
por unanimidade, V. Exª recebeu o resultado com os 
aplausos da Nação brasileira. Apenas interrompi para 
mostrar que V. Exª...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Sr. Presidente, 
V. Exª pode me dar um minuto. 

...como membro desta Casa demonstra a impor-
tância da luta dos Congressistas pelo trabalho social, 
do qual V. Exª é um dos líderes. Mas nós temos se-
guido tranquilamente seus passos, para mostrar que 
estamos trabalhando em benefício da sociedade bra-
sileira. Parabéns, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Augusto Botelho, o Senador Heráclito Fortes fez ques-
tão e perguntou, até para que o Brasil saiba, se eu não 
poderia ler pelo menos os pontos que eu entendo se-
rem os mais importantes, para que a sociedade saiba 
do que trata o Estatuto.

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31077 

Então, vou ler rapidamente. São 17 pontos. Só 
vou ler o título, não vou ler o texto.

Do que trata o Estatuto:

1) Ele combate toda e qualquer tipo de 
discriminação, por etnia, por raça, por cor, por 
procedência, por origem, todo tipo de discrimi-
nação. Com esse escopo está garantido que 
teremos políticas públicas.

2) Os caminhos estão abertos para que o 
Poder Público e a iniciativa privada promovam 
a inclusão daqueles que são discriminados.

3) Estabelece expressamente a legali-
dade das ações afirmativas.

4) Garante a defesa jurídica de todos os 
programas de ações afirmativas.

5) Garante a terra dos quilombolas, quan-
do dispõe que, aos remanescentes das co-
munidades quilombolas que estejam ocupan-
do suas terras, é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir os títulos 
respectivos para que eles possam assumir a 
sua propriedade.

Trata também da área do trabalho, da justiça e 
segurança; pune os crimes virtuais na Internet na ques-
tão do racismo; garante a liberdade de consciência e 
de crença no livre exercício do culto religioso. Há um 
capítulo específico sobre as religiões de matriz afri-
cana, como aqui combate o preconceito, seja contra 
os evangélicos, católicos, luteranos. Enfim, garante a 
liberdade religiosa.

Trata também da saúde, reconhecimento cultural 
e aprofunda a questão da capoeira, do financiamento 
das iniciativas da promoção da igualdade racial, via or-
çamento, políticas para a juventude, políticas para as 
mulheres negras, políticas para a moradia, educação, 
estímulo ao empreendimento de negros direcionado 
à igualdade.

Quanto ao turismo, trata das micro e pequenas 
empresas, fortalecendo para que os negros possam 
avançar como os micro e pequenos empresários tam-
bém. Trata, inclusive, dos meios de comunicação, pois 
dispõe que terá que haver uma igualdade da partici-
pação dos negros nos filmes e peças publicitárias. 
Acompanhamento e elaboração das ações de promo-
ção da igualdade.

Sr. Presidente, esse é um resumo do Estatuto da 
Igualdade, que está sendo chamado, em todo o Brasil, 
de estatuto da inclusão, estatuto da conciliação.

Eu não ouvi nenhuma crítica, Sr. Presidente. As 
críticas que ouvi são naturais de um setor do movimen-
to negro que gostaria que avançasse muito mais. Eu 
também gostaria. Mas isso foi já um avanço. Ninguém 

pode negar isso. Alguns quiseram dizer que o Estatu-
to não contemplava nem a metade do que sonhava a 
comunidade negra. Não é verdade!

O Estatuto, reconheço, poderia ser melhor, mas 
é um avanço. E, a partir do momento em que toda 
a sociedade, brancos, negros e índios conhecerem 
mais o Estatuto, tenho a certeza de que ele será tão 
aplaudido, como o é o Estatuto do Idoso, como o é o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e como o será, 
tenho certeza – esperamos que seja aprovado ainda 
este ano –, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Sr. Presidente, muito obrigado. Considere-o na 
íntegra.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de registrar nesta tribuna que o 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, Paulo de Tarso Vieira Sanseveri-
no, foi indicado para ser Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça.

Quero deixar meus cumprimentos ao nobre De-
sembargador e dizer da honra que nós, gaúchos, sen-
timos frente a esta indicação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer um registro sobre a LDO.

O Relator da LDO, Senador Tião Viana, entregou 
o seu parecer sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
fixando o valor do salário mínimo, que hoje é de R$ 
510,00, aplicando sobre o mesmo a inflação e o PIB 
de 2008 e 2009. As estimativas que isso indicam é de 
que o salário mínimo poderá chegar a R$ 550,00.

Sr. Presidente, não sei exatamente o que isso 
significa em dólares, mas poderia dizer que vai se apro-
ximar de 310 dólares a partir de 1º de janeiro.

Sem sombra de dúvida uma conquista que tive 
a alegria de participar durante todos estes anos que 
estou aqui no Congresso.

Lembro que fiz até greve de fome quando o sa-
lário mínimo valia 65 dólares, lutando para que ultra-
passasse a barreira dos 100 dólares.

Diziam os especialistas na época, que com isso 
iam quebrar a Previdência e as Prefeituras.

Vejam, como sempre digo, o tempo é o senhor 
da verdade. Hoje o salário mínimo, graças a todos nós 
e ao Governo Lula, poderá chegar aos 310 dólares. 
Isso tem que ser festejado.

Mas, gostaria de lembrar que nós já estamos 
trabalhando também., e apresentei emenda à LDO 
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para que o mesmo reajuste se estenda para nossos 
aposentados e pensionistas.

O País atravessa um dos melhores momentos 
de nossa história. Não podemos esquecer dos nos-
sos idosos!

Obrigado, Sr. Presidente! 
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer um registro que diz respeito 
ao tema Estatuto da Igualdade Racial.

O Jornal Zero Hora, de Porto Alegre no Rio Gran-
de do Sul, publicou em seu editorial do domingo passa-
do, um texto que trata deste tema sob o título “Espírito 
de Conciliação”.

Eles afirmam que: ainda que o tema provoque 
naturais controvérsias. o fundamental para o país é 
que esta questão continue sendo debatida à luz da 
conciliação. Ponderam ainda que: A busca da igual-
dade e o combate a qualquer forma de preconceito e 
discriminação têm que ser objetivos permanentes dos 
nossos legisladores, pois esta é a vontade inequívoca 
da população.

Outro texto que quero registrar é um artigo escri-
to pelo Presidente da Legião da Boa Vontade, Paiva 
Neto, que também é relativo ao Estatuto da Igualda-
de Racial.

Paiva Neto afirma que: Muito precisa ser feito 
para melhorar as condições não somente dos negros 
e indígenas, mas, da mesma forma, de certos grupos 
explorados de imigrantes, além dos mestiços e bran-
cos pobres de nosso país. Entretanto, vejo na aprova-
ção do Estatuto de Igualdade Racial passo significa-
tivo para a construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária, em que jamais a cor da pele interfira no 
estabelecimento de benefícios para o povo.

Sr. Presidente, para finalizar quero registrar tam-
bém texto que contém os principais avanços alcança-
dos com a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial 

aprovado por esta Casa e que será sancionado pelo 
presidente Lula, em julho deste ano.

Como disse o Ministro Eloi Ferreira da SEPPIR, 
a aprovação do Estatuto é um marco legal histórico. A 
principal lei de combate ao racismo e preconceito depois 
da Lei Áurea aprovada em 13 de maio de 1888.

O Estatuto, Senhoras e Senhores, não é uma lei 
perfeita, como não foi perfeito o Estatuto da Criança e 
do Adolescente que tive a alegria de ajudar a construir 
e participar da votação.

Da mesma forma o Estatuto do Idoso, aprovado e 
sancionado há 6 anos, de nossa autoria, não era per-
feito. Como não foi perfeito também o reajuste dados 
aos aposentados pois queríamos 100% do PIB acima 
da inflação e foram concedidos 80%. E os aposenta-
dos festejaram.

O Estatuto da Igualdade Racial, de nossa au-
toria, não é o dos nossos sonhos, mas significa sim 
um avanço, passos a frente na defesa dos que são 
discriminados.

O ano de 2010 entra para a história, pelos avan-
ços que tivemos aqui no Senado, mas também por toda 
a política social e econômica do Presidente Lula, que 
ninguém tem dúvida que deu certo.

Gostaria de dar nota 10 para o ano de 2010. Para 
isso, além de aprovarmos o Pré-Sal, onde garantimos, 
por projeto de nossa autoria, 5% do fundo social desta 
fonte para a previdência, pelo bem dos nossos apo-
sentados, seria muito bom vermos aprovado também 
o Estatuto da Pessoa Com Deficiência.

Peço, Sr. Presidente que os três textos que aqui 
mencionei sejam publicados nos anais desta Casa.

Obrigado!
Era o que tinha a dizer.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.)
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Editorial da Zero Hora (domingo passado)

ESPÍRITO DE CONCILIAÇÃO

Depois de quase sete anos de tramitação e vá-
rias modificações, avançou no Congresso o Estatuto 
da Igualdade Racial, que foi aprovado pelo Senado 
na semana passada e agora aguarda sanção do pre-
sidente da República. O texto não contempla pontos 
considerados importantes por seus defensores, como 
a criação de cotas para negros na educação, nos par-
tidos políticos e no serviço público. Mas acata outras 
sugestões importantes propostas pelo autor do projeto, 
o Senador gaúcho Paulo Paim, como o reconhecimento 
do livre exercício de cultos religiosos e a obrigatorie-
dade do estudo, em escolas de ensinos Fundamental 
e Médio, de história geral da África e da população 
negra no Brasil. O mais importante porém, é que a 
nova legislação abre caminho para a instituição oficial 
de políticas de ação afirmativa e de valorização dos 
negros brasileiros.

Ainda que o tema provoque naturais controvér-
sias, inclusive de ordem semântica em relação à ter-
minologia utilizada no texto, o fundamental para o País 
é que esta questão continua sendo debatida à luz da 
conciliação. Não podemos esquecer o passado, nem 
ignorar as grigantes diferenças sociais existentes na 
miscigenada sociedade brasileira. Mas também não 
será estimulando divisões que poderemos corrigir er-
ros históricos. Vale lembrar, neste momento em que 
se disputa uma Copa do Mundo na África do Sul, o 
grande ensinamento do herói nacional daquele país, 
Nelson Mandela, que sabiamente transformou o ódio 
gerado por anos de segregação racial numa política 
de conciliação e tolerância, que garante paz social às 
atuais gerações.

O Brasil já avançou bastante no respeito à diversi-
dade de sua população, com leis e iniciativas que hoje 
asseguram direitos a grupos historicamente discrimi-
nados – como, por exemplo, idosos e pessoas porta-
doras de necessidades especiais. Mas o problema da 
discriminação étnica ainda não está satisfatoriamente 
resolvido, até mesmo porque é muito difícil promover 
qualquer debate sobre o tema sem que se evoque o 
período da escravidão, em que os negros foram in-
questionavelmente as maiores vítimas. É inegável que 
aqueles tristes tempos sequelas sociais e culturais 
que ainda hoje dificultam a vida dos descendentes 
dos escravos, além de manter latente a discriminação. 
O debate nacional e o exame de leis como o estatuto 
recentemente aprovado devem ter como principal ob-
jetivos a correção dessas deformações.

A busca da igualdade e o combate a qualquer 
forma de preconceito e discriminação tem que ser 

objetivos permanentes dos nossos legisladores, pois 
esta é a vontade inequívoca da população. Tanto que 
a própria Constituição do País afirma de maneira in-
sofismável que todos os brasileiros são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, cada 
passo que o País der no sentido da plena igualdade 
de direitos tem que ser celebrado como uma vitória do 
espírito de conciliação que une numa mesma identi-
dade brasileiros de todas as origens.

A busca da igualdade e o combate a qualquer 
forma de preconceitos e discriminação tem que ser 
objetivos permanentes dos nossos legisladores, pois 
esta é a vontade inequívoca da população.

E artigo do presidente da LBV Paiva Neto

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL

Na última quarta-feira, 16/6, em sessão extraordi-
nária, o Senado aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, 
de autoria do Senador gaúcho Paulo Paim. Do projeto 
foram suprimidos trechos que versavam sobre vagas 
para negros em partidos políticos e agremiações, o que 
delineava políticas de saúde pública específicas para 
a população negra e os dispositivos que deliberavam 
a criação das cotas étnicas nas universidades.

Numa reportagem de Mariana Jungmann, a Agên-
cias Brasil informou que “o texto já havia sido aprovado 
na Comissão de Constituição e justiça e passou sem 
alterações no plenário da Casa. O projeto segue agora 
para sanção presidencial”.

Um dos pilares do Estatuto firma-se no campo 
da Educação, pois incorpora no currículo de forma-
ção de professores termas que incluam valores de 
respeito à pluralidade etnorracial e cultural e cultural 
da sociedade.

Muito precisa ser feito para melhorar as condições 
não somente dos negros e indígenas, mas, da mes-
ma forma, de certos grupos explorados de imigrantes, 
além dos mestiços e brancos pobres de nosso país. 
Entretanto, vejo na aprovação do Estatuto de Igual-
dade Racial passo significativo para a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária, em que jamais 
a cor da pele interfira no estabelecimento de benefí-
cios para o povo.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – A Presidência comunica ao Plenário que 
a sessão não deliberativa da próxima sexta-feira, dia 
25, realizar-se-á às 15 horas.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, pela 
Liderança do PSC. S. Exª é Senador do Piauí, médi-
co cirurgião.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senador Augusto Botelho, que 
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preside esta sessão de 23 de junho, Parlamentares da 
Casa, brasileiras e brasileiros aqui no Plenário do Sena-
do e que nos acompanham pelo Sistema de Comunica-
ção, Senador Renan Calheiros, quero cumprimentá-lo 
pelo pronunciamento, ontem. Eu presidia a sessão e V. 
Exª foi o primeiro a clamar apoio do Governo Federal 
às calamidades que ocorrem no seu Estado de Ala-
goas e no vizinho Estado de Pernambuco. 

Senador João Durval, que é da Bahia, pai da 
Bahia, pai do Prefeito de Salvador, que é história. 
Atentai bem! Senador Romero, que representa o Luiz 
Inácio nesta Casa. Olha, governamos o Piauí 6 anos, 
10 meses e 6 dias. Teve calamidade. Nós enfrentamos 
enchentes e enfrentamos seca. 

Eu tenho pena, agora, Renan, do Governador de 
Alagoas, Senador Teotônio, e do Governador de Per-
nambuco, Arraes, neto de Miguel Arraes.

Por quê? Quando nós tínhamos essas adversi-
dades, nós, governadores do passado, Eduardo Su-
plicy, existia a Sudene. A Sudene tinha uma estrutura 
de know-how , de experiência pronta e apta a ajudar 
os governantes nas calamidades.

João Durval, quero dizer que estou aqui justamen-
te porque enfrentei enchentes, mas estava lá a Sudene. 
Eu me lembro de Sérgio Moreira, Superintendente da 
Sudene. Depois ele foi da Chesf, do Sebrae e hoje é 
auxiliar do Governador de Alagoas Teotonio.

Leonides Filho, aquele técnico. Aliás, ele é piauien-
se, mas uma vida devotada à Sudene. Então, nós 
enfrentamos. Fomos reconhecidos e aqui estamos. 
Enfrentamos enchentes. Enfrentamos, em outras épo-
cas, secas. 

Mas a Sudene foi sonho de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, médico como eu, cirurgião como eu. Ô, 
Romero, de Santa Casa. Foi prefeitinho, governador 
e presidente. Ele imaginou este Brasil, o Juscelino Ku-
bitschek. Colocou o parque industrial para o Sul, cul-
minando com a indústria aeronáutica, que é um dos 
patrimônios de que nos orgulhamos. 

Colocou essa Brasília no meio, e, lá no Nordes-
te, a Sudene, para tirar as desigualdades sociais e de 
riquezas. Sobretudo dentro da Sudene, ô Romero, V. 
Exª, que é pernambucano, Celso Furtado e Juscelino 
imaginaram uma estrutura de apoio às calamidades, 
ou enchente ou seca. E nós, governadores do passa-
do, tínhamos isso. E hoje não tem. 

Então, é angustiante a situação que vive hoje a 
população de Alagoas, desamparada totalmente, por-
que o que fizeram com a Sudene foi só demagogia, 
uma mídia. Eles reabriram-na na televisão, reabriram-
na nos jornais, mas não deram o oxigênio necessário 
para ela funcionar. 

Hoje denunciam aqui como convidamos o Con-
gresso a derrubar o veto do Presidente da República 
que tirou recurso da Sudene. Então, essa calamida-
de, esse sofrimento do povo de Alagoas, do povo do 
Pernambuco advém sobretudo dessa deficiência que 
hoje enfrentamos. 

Quero dizer aqui e agora que de nada vale esses 
Ministros irem lá, sobrevoarem, saírem na televisão, 
saírem no jornal, saírem no rádio, dando declarações. 
Entendo que o Governo deve mandar logo, hoje – nós 
estamos aqui para isso –, neste fim de semana, uma 
medida provisória.

A medida provisória é bem-vinda, Pedro Simon, 
é para essas situações emergenciais. O Nordeste está 
sofrendo pela intempérie das enchentes em Pernam-
buco e em Alagoas, sofrendo, sobretudo, pelo não fun-
cionamento da estrutura emergencial de apoio às difi-
culdades das cidades nordestinas que a Sudene tinha 
know-how , tinha história, técnicas e especialidades.

Então são essas as nossas palavras, associan-
do-nos ao apelo, ao choro que aqui ontem vi de seu 
representante de Alagoas, Renan Calheiros; ao apelo 
e ao choro que vi de Marco Maciel à Sua Excelência 
o Presidente da República.

Funcionava, e funcionava mesmo, e de pronto. 
Senador João Durval, lembro-me de que, em Teresi-
na, que é uma cidade mesopotâmica, entre dois rios, 
numa dessas enchentes, chegaram de chofre US$5 
milhões, porque, no tempo em que eu governava, o 
dólar era igual ao real. E, com isso, eu e o Prefeito de 
Teresina amparamos aquelas populações ribeirinhas 
e fizemos dois conjuntos habitacionais na capital: um, 
que foi batizado de Mão Santa, e outro, de Wall Fer-
raz, o ex-Prefeito que morrera antes. Então, eram as-
suntos imediatos.

Lembro de período de seca, em que a Sudene nos 
liderava por meio desses profissionais que dedicaram 
uma vida, uma existência a conhecer e a ensinar-nos 
a conviver com a seca. Então, essa é a deficiência.

Portanto, neste instante, faço um apelo ao Pre-
sidente da República, ao Romero – ô Romero! – para 
que apresente uma medida provisória e não fique a 
propalar...

Pronto! Com a palavra o Romero, o melhor de 
toda a equipe do Governo Luiz Inácio.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador 
Mão Santa, V. Exª me permitiu um aparte apenas para 
ilustrar o discurso de V. Exª e reforçar as suas palavras. 
Quero dizer que o Governo Federal está muito preo-
cupado. O Presidente, hoje, passou a manhã reunido 
com a equipe de Governo. Quatro Ministros estão no 
Nordeste! E, sem dúvida nenhuma, serão tomadas 
todas as providências necessárias. Se preciso, com 
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medidas provisórias inclusive, alocando recursos para 
atender as vítimas de Pernambuco, de Alagoas e de 
algum outro Estado que tenha o mesmo problema. 
Portanto, o Governo está atento, e as palavras de V. 
Exª só ajudam nas providências que o Governo tem 
que tomar.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Acreditamos 
no compromisso do Romero.

Senador Romero, estamos aqui. Não sou nem 
de Alagoas nem de Pernambuco, mas sou Senador 
do Brasil.

Recebi, de ontem para hoje, centenas e cente-
nas e centenas de e-mails de irmãos de Alagoas, de 
irmãos de Pernambuco, que acreditam no Senado e 
nas nossas ações de Senador. Daí estarmos aqui, 
porque, sem dúvida nenhuma, a nossa cara é a cara 
do Nordeste.

Mas, Senador Heráclito Fortes, nós do Nordeste 
já estamos cheios, porque aprendemos nos bancos es-
colares. Pedro Simon, o Pedro II, diante de uma calami-
dade dessa, dissera: “Venderei o último dos brilhantes 
de minha coroa, mas ajudarei ao Nordeste.” Ele não 
vendeu nem brilhante nem coroa, e o Nordeste...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E o Nor-
deste passa fome. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O Presidente 
Médici, com sua franqueza de militar – “àqueles que 
vêm aqui, gritam e cantam o PIB, o ‘Pibão’ do Brasil” 
–, o Presidente Médici, Luiz Inácio, foi mais homem. 
Ele chegou lá e disse: “O Governo vai bem, mas o 
povo vai mal.”

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Passa 
fome.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agora, com a 
palavra, o maior líder municipalista do nosso Piauí, 
Heráclito Fortes, que foi também Prefeito de Teresina, 
sofreu essas calamidades e com certeza teve apoio 
da Sudene, que fez, por exemplo, na minha cidade, 
no Governo João Silva, aquele cais que a protege 
das enchentes. 

Então, estamos aqui a gritar e a reclamar o que 
sempre fizemos: o renascer urgente da Sudene e de 
seus técnicos.

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

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Com a palavra 
Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – A grande 
diferença do Governo Lula em atender aos flagelados 
do Nordeste é com relação ao atendimento aos flage-
lados internacionais. Aliás, somos a favor. O Presidente 
Lula, no terremoto do Haiti ou no terremoto do Chile, 
deslocou-se imediatamente para o Chile e mandou 

uma grande equipe para o Haiti. Para o Haiti, liberou 
R$300 milhões; para o Chile, não tenho os números. 
Liberou! O Nordeste já está no quarto ou no quinto dia, 
e o Presidente Lula não foi lá ainda. A maior presença 
de um Presidente da República é a moral. Essa insen-
sibilidade do Presidente da República com relação ao 
Nordeste é que nos incomoda. Essa história de dizer 
que destinou milhões de recursos é relativa. Tivemos 
enchente no Piauí no ano passado. Prometeram di-
nheiro. Lá, não chegou. Tivemos enchentes em outros 
Estados do Brasil e prometeram recursos. Os recursos 
não chegaram. Não se pode brincar com a dor alheia. O 
Presidente da República tinha de ter amanhecido, para 
ser solidário com a dor do nordestino, que padece das 
enchentes que ocorrem, em Pernambuco e Alagoas. No 
Piauí, tivemos – e já faz um ano – o arrombamento de 
uma barragem: Barragem do Algodão II. O Presidente 
da República não foi lá. Prometeu recursos. Um ano e 
meses depois, a situação continua a mesma. Senador 
Mão Santa, estivemos em Cocal; e lá existem flage-
lados e desabrigados, uns morando de favor e outros 
morando em prédios públicos à espera de solução do 
Governo. Desse modo, é desconcertante ver o descaso 
com que se está tratando essa questão do Nordeste. E 
nós piauienses, que somos vítimas de enchentes em 
Teresina, que somos vítimas do episódio da barragem 
de Algodões, nós temos essa experiência. E não que-
remos que sofram os irmãos de Alagoas, os irmãos de 
Pernambuco o que nós sofremos. O Presidente tem 
que falar menos e fazer mais. Talvez que a sua presen-
ça, ontem, fosse, com a popularidade que tem, com 
o dom que tem de encantar as pessoas, um lenitivo. 
Infelizmente, não aconteceu. Terceirizar o problema 
não resolve. Lamentavelmente, nós estamos diante de 
uma situação grave e o Presidente da República não 
pode ficar apenas no factóide. Ele tem que levar para 
os flagelados soluções definitivas e que deem conforto 
aos que estão sofrendo neste momento as intempéries 
dessa enchente que assola a região nordestina. Muito 
obrigado a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nós incorpora-
mos as palavras do Senador do Piauí, Heráclito Fortes, 
e queremos dizer o seguinte. Foi uma enchente assim: 
veio do Ceará, porque para Alagoas, que está sofren-
do mais, as águas vieram de Pernambuco. Vieram do 
Ceará, do rio Pirangi, e houve arrombamento por in-
competência e por irresponsabilidade do Governo do 
Partido dos Trabalhadores, que não dava assistência 
técnica ao sangradouro, sobre o qual já havia recebi-
do denúncia.

Mas foi aquela desgraceira e nós recebemos re-
centemente o líder de lá, o professor Corsino, mostran-
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do a angústia que sofrem os milhares de piauienses 
de Cocal ou Buriti dos Lopes. 

E eu queria terminar minhas palavras. 
Acho bonito quando o nosso Presidente mostra 

carinho, mostra amor à sua mãe heróica que o educou. 
Mas eu queria dar o ensinamento de minha mãe.

Presidente, V. Exª que tanto cultua a grandeza e 
a bravura de sua mãe, eu queria dar o ensinamento 
de minha mãe, Heráclito, que dizia assim: “A caridade, 
para ser boa, começa com os de casa”.

Nós sabemos que o nosso Presidente foi carido-
so, foi generoso, distribuiu dinheiro do povo brasileiro. 
Distribuiu no Paraguai, distribuiu na Venezuela, no 
Equador, distribuiu no Chile, no Haiti e, agora, no Irã, 
na África. Mas o povo do tal do Piauí está à espera.

Então, conclamamos todos os nordestinos, esta 
Casa, que neste instante tem um Presidente jovem e 
bravo, nós aqui clamamos, eu e o Heráclito, que fizes-
se uma medida provisória para o Piauí, no arromba-
mento do Algodão II. E nos levaram, enganaram-nos. 
Foi muito dinheiro na televisão, foi muito dinheiro nos 
jornais, foi muito dinheiro na imprensa escrita, e lá não 
chegou. Ele pode ter até mandado, mas eu nunca vi 
se roubar tanto como...

(Interrupção do som) 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...do PT no Es-
tado do Piauí. Sei que temos denúncias.

Então, queremos acordar o Brasil. Que Sua Exce-
lência – está aqui o Congresso que trabalha – mande 
hoje mesmo à noite, porque ficaremos a noite toda aqui 
para aprovarmos uma medida provisória em benefício 
do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.

Essas são as nossas palavras.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 
1º Vice-Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo.PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Peço 
a V. Exª a palavra pela ordem para um assunto rele-
vante de interesse da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo.PSDB – 
GO) – Está assegurada a V. Exª a palavra.

Logo após, vou conceder a palavra ao ilustre e 
eminente Senador Valter Pereira.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 

e Srs. Senadores, queria pedir atenção da Casa para 
este assunto.

Acabamos de aprovar em sessão da Mesa Dire-
tora um substitutivo sobre o Projeto de Lei nº 372, que 
trata da atualização do plano de carreira dos servidores 
do Senado Federal.

Quero dizer que é com muito orgulho, como Se-
cretário da Casa e Relator da matéria, que trazemos 
este assunto à tribuna, fato inédito nesta Casa, Sena-
dor Paulo Paim.

Depois de longos meses de discussão, consegui-
mos chegar a um texto de consenso. E quero agrade-
cer, aqui, de público, aos Senadores que colaboraram 
para isso. 

Quero citar, de maneira muito carinhosa e es-
pecial, o Senador Eduardo Suplicy, que acompanhou 
essa matéria desde o começo, apresentou divergên-
cias, correções de textos e colaborou para que che-
gássemos a esse consenso. E quero dizer, por dever 
de justiça, que isso só foi possível graças aos servi-
dores da Casa.

É evidente que este não é o melhor dos planos, 
mas é o plano possível. E, para que esse texto inicial 
fosse lido hoje, tivemos a colaboração de todos os se-
tores da Casa, de todas as categorias.

Há aqui um texto que, pelas informações re-
cebidas por este Relator – e quero dizer à Casa e 
ao País que sou apenas um signatário, o responsá-
vel pelo texto que recebo –, que tenho a segurança, 
pelas informações recebidas, como disse, que é um 
texto que atende a todas as categorias funcionais do 
Senado Federal, abrangendo não só os concursados, 
mas também os comissionados. Esse texto, que será 
apresentado agora, é um substitutivo com duas emen-
das prejudicadas.

E espero, Sr. Presidente Marconi Perillo, tendo 
em vista a premência da matéria, com objetivo de não 
prejudicar no tempo esta tramitação, que V. Exª abra 
um prazo para emendas até o final da sessão, uma vez 
que nós distribuímos a matéria todos os Senadores – 
inclusive, em alguns casos, nós a enviamos, ontem à 
noite, à residência dos parlamentares. Se não houver 
nenhuma discussão à proposta que faço, já que tenho 
assinatura no pedido de urgência de todas as Lideran-
ças da Casa, poderemos votar ainda no dia hoje, para 
que não recaia sobre nós a responsabilidade de preju-
dicar o servidor público deste Senado, que há 14 anos 
paga o preço de uma política funcional injusta.

Tenho a convicção, Senador Paulo Paim, de que 
não vai recair sobre mim o melhor dos textos, mas te-
nho a certeza de que, diante da conjuntura, diante do 
momento que vivemos, é o texto possível. E lembro a 
V. Exª, que discutiu anos a fio aqui a matéria, que se 

187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31086 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

o aumento dos aposentados é de 7,7%, o dos ativos 
da Casa, é de pouco mais de 9%. No texto inicial, era 
de 8,9%. Por que houve o aumento? Porque nós aca-
bamos com a vinculação salarial dos servidores ao 
salário dos parlamentares. Para que fosse feito esse 
ajuste, muito mais benéfico aos cofres da Casa, esse 
impacto de 1,5% aparece agora, mas será abatido ao 
longo de tempo. 

Quero lembrar também que não se pode confun-
dir o que estamos aprovando hoje, Presidente Marconi 
Perillo, com a reforma administrativa da Casa. O ideal 
seria que nós tivéssemos podido fazer conjuntamente 
as duas coisas. Infelizmente, não foi possível.

Mas é preciso que se saiba, Senador Aldemir 
Santana, que, na reforma administrativa, cerca de 1.500 
cargos serão extintos. Nós teremos, ao longo dessa 
reforma, as economias anunciadas e esperadas pela 
sociedade brasileira. Esta Mesa, da qual tenho a honra 
de ser 1º Secretário, fez a opção pela transparência. E 
nós não vamos arredar o pé desse princípio. Daí por 
que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao entre-
gar este substitutivo à consideração da Casa, espero 
que possamos votá-lo sem prejudicar os servidores 
do Senado da República. Faço isso na certeza de que 
estou cumprindo com uma obrigação, com o dever de, 
na qualidade de 1º Secretário e Relator da matéria, 
trazer o tema à apreciação das Srªs e Srs. Senadores 
para, caso julguem necessário, façam reparos, façam 
emendas.

Só faço um apelo: que tudo seja feito dentro de 
um prazo que não prejudique a já tão prejudicada ca-
tegoria dos servidores do Senado Federal. E aí vale 
para os funcionários de carreira e também para os 
comissionados.

Sr. Presidente, eram essas as palavras que, como 
Relator da matéria, queria trazer à Casa.

Sugiro a V. Exª que abra o prazo até as 18h ou 19h 
para a apresentação de emendas. Caso não haja, que 
continue mantida a intenção dos Srs. Líderes quanto 
a essa votação, qual seja, a de que possamos fazê-
la dentro do princípio da transparência que rege esta 
Mesa, de que temos orgulho de participar.

Por fim, quero registrar que a demora se deu 
pela insistência da representante do Partido dos Tra-
balhadores em não assinar esse texto, o que para nós 
é estranho. Não sei se isso foi de iniciativa própria ou 
se segue alguma orientação. De uma maneira ou de 
outra, eu gostaria que esse fato não prejudicasse o 
objetivo de fazer justiça aos servidores da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – A Mesa acolhe a sugestão de V. Exª e fixa o 

prazo para apresentação de emendas até as 19h da 
sessão de hoje.

Com a palavra, para o Período do Expediente, o 
Senador Valter Pereira.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Com a palavra o Senador Jayme Campos, 
pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Faço um apelo a V. Exª no 
sentido de que coloque a matéria em votação por volta 
das 18h. Se for aberto prazo até as 19h, vamos sair 
daqui à meia-noite.

Acho que seria saudável e meritório que colo-
cássemos para votar até as 18h, até porque às 19h 
não haverá quórum. Vamos votar até as 18h porque o 
prazo é suficiente, até porque essa matéria já se en-
contra na mão de todos os Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Vou compartilhar essa decisão com o plenário, 
Senador Jayme Campos.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com 
a sugestão do ilustre Senador Jayme Campos queiram 
permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado o prazo para emendas até as 18h.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador Suplicy, pela ordem, 
lembrando que já há um orador na tribuna.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu apenas gostaria 
de, brevemente, confirmar que é fato que houve uma 
cooperação dos servidores, conforme o Senador He-
ráclito Fortes mencionou. 

Servidores dos mais diversos níveis aqui pre-
sentes e que, inclusive, se encontram representados, 
inclusive servidores do meu gabinete, estavam pre-
ocupados com a proposta inicial. Foram formuladas 
diversas sugestões e se chegou a um consenso em 
que se considera que a proposta agora leva em con-
sideração medidas de bom senso e medidas que le-
vam em conta o histórico do Senado e a relação com 
a remuneração de servidores nos demais Poderes da 
República. Procurou-se tomar cuidado para que não 
houvesse quaisquer exageros em benefício de tal ou 
qual setor de servidores do Senado, seja com vistas à 
equidade entre eles, seja com vistas à equidade com 
respeito ao que acontece nos demais segmentos do 
Poder Público, seja do Judiciário, do Tribunal de Contas 
e do Executivo. É isto que eu gostaria de assinalar.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, apenas para uma correção. A minha me-
mória às vezes falha, eu não sou perfeito. Eu fiz uma 
citação aqui ao meu querido amigo Senador Adelmir 
Santana e o citei como Senador Ademir Andrade, que 
foi Senador desta Casa, foi meu colega de Constituinte, 
um Parlamentar com o qual eu convivi. Por uma falha, 
um lapso de memória, eu cometi esse erro. Não que-
ro, de maneira nenhuma, confundir. São duas pesso-
as distintas. Quero bem a ambos, mas o meu coração 
pende para o Adelmir atual, que é o Santana. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Asseguro a palavra ao ilustre Senador Valter 
Pereira. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nos últimos anos, vem 
recrudescendo no continente sul-americano a tendên-
cia de violação à liberdade de imprensa. Pior é que o 
fenômeno não mais se restringe a regimes fechados 
como aqueles que disseminaram em nosso hemisfério 
nas décadas de 60 a 80. Agora, até governos eleitos 
democraticamente não têm conseguido conviver com 
a divergência e a crítica dos meios de comunicação. 
De sorte que jornais, emissoras de rádio e televisão 
e até sítios de notícias estão sofrendo efeitos de uma 
nova onde coação, praticada com sutileza ou brutali-
dade, mas sempre na solércia.

Em muitos casos, essas práticas são escoradas 
no populismo de governos em que não falta apoio do 
povo para ações que confiscam o seu próprio direito 
à informação. É o caso da Venezuela, por exemplo. No 
caso da China, do Irã e da Coreia do Norte, a censura 
é explícita e violenta, mas os sinais de saturação e e 
insubordinação do povo já põem em risco a lei do silên-
cio que é imposta nesses países. Pelo menos nesses 
dois primeiros casos, no caso da China e da Coreia. 

No Brasil, a Constituição de 1988 produziu rele-
vantes garantias a esse direito fundamental. Com efeito, 
no ano passado, o Supremo Tribunal Federal revogou 
a Lei de Imprensa, o estatuto que ainda preservava 
a sombra da ditadura nesses meios de comunicação. 
No entanto, apesar de todas as liberdades e garantias 
constitucionais, ainda sobrevive em alguns setores 
da sociedade uma certa cultura de intolerância e um 
saudosismo da velha censura. Em alguns casos, eles 
aparecem em decisões que amordaçam; em outros, 
na intimidação, na ameaça, na violência.

É verdade que o avanço da rede mundial de 
computadores, a Internet, tem dificultado o trabalho 
de censores de todo tipo. Apesar da capilaridade e da 
extraordinária agilidade desse meio de comunicação, 
que é a Internet, a verdade é que também não está 

imune à censura e à coação. Pelas características da 
nova modalidade de comunicação, as ameaças ga-
nham feições e estilos diferentes, mas não perdem a 
perversidade. Os inimigos da livre circulação de ideias 
e da informação passam a usar as armas da pirataria 
que são manejadas hoje por hackers, verdadeiros cri-
minosos invisíveis e destrutivos.

Foi exatamente isso que aconteceu recentemen-
te com um dos maiores portais de notícias da região 
Centro-Oeste, a Midiamax ou a Midiamaxnews, sedia-
da em Campo Grande. Delinquentes do ciberespaço 
perpetraram um duro ataque a ele e o tiraram do ar por 
quase uma semana. No início desse ataque, lá pelo dia 
10 de junho, os serviços ficaram extremamente lentos. 
Em seguida, foram alterados os conteúdos das pági-
nas daquele portal, tendo sido inseridas no seu lugar 
informações de empresas fictícias e de organizações 
inexistentes.

Técnicos dos datacenters, do Rio de Janeiro e de 
Nova Iorque, que são provedores do serviço de internet 
da Midiamax, informaram que os conteúdos originais 
dessas páginas foram apagados. 

Por tratar-se de crime cibernético, foram solicita-
das as providências à Superintendência Regional do 
Rio de Janeiro da Polícia Federal, na noite do dia 17. 
A Associação Brasileira de Imprensa revelou sua per-
plexidade com o crime e solidarizou-se com o portal 
assaltado. As senhas de seus responsáveis técnicos 
haviam sido quebradas e os endereços direcionados 
para páginas estranhas, fora do Brasil. O portal somente 
voltou a funcionar no dia 16 de junho, relatando tudo 
aquilo que havia acontecido.

Para quem conhece os meandros do Direito, é 
uma temeridade apontar hoje o possível criminoso, 
apontar agora quais são aqueles que estão por trás 
deste crime tão grave contra a imprensa não só de 
Mato Grosso do Sul, não só do Centro-Oeste, mas do 
Brasil. Só uma investigação amparada em profundo 
conhecimento tecnológico e sem açodamento dará 
condições de descobrir a autoria e os interesses que 
estão por trás desse crime. Não se pode sair acusando 
ninguém sem provas, mas, quando se trata de frau-
des, sempre cabe uma pergunta latina: Cui prodest? 
A verdade é que estamos em pleno ano de eleições, 
e essa circunstância fatalmente semeia as mais dís-
pares suspeitas e desconfianças. E elas se agravam 
na medida em que o referido órgão de comunicação 
suscita questões polêmicas que contrariam interesses 
políticos e econômicos – que, às vezes, poucos órgãos 
tema a coragem de enfrentar.

O que se espera é que a investigação policial seja 
rigorosa e que tenha todo o suporte técnico-científico 
para apontar os responsáveis pela violação do portal 
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de notícias. Afinal, se não houver empenho e sucesso 
nesse tipo de apuração, não é só a Midiamax que es-
tará arcando com os danos que lhes foram impostos. 
Um eventual fracasso implica estímulos para a multi-
plicação dessas ações criminosas.

Por outro lado, o prejuízo maior da pirataria não 
se limita a perdas de receitas ou de negócios de quem 
foi assaltado. O grande prejudicado, nesse caso, é o 
direito à informação e à opinião, que não é privativo da 
Midiamax, muito menos do seu diretor, Carlos Eduardo 
Naegele, mas de toda a sociedade de Campo Grande, 
de Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste do Brasil. E 
todos nós sabemos que nesse direito se fundam as 
bases do Estado Democrático de Direito. 

Junto com este registro, Sr. Presidente, quero rei-
terar o meu compromisso de acompanhar atentamente 
e cobrar do Ministério da Justiça e da Polícia Federal 
as mais enérgicas providências.

Era esse o registro que gostaríamos de fazer, 
Sr. Presidente. O que esperamos é que essas provi-
dências não fiquem só no papel ou na intenção, mas 
que alcancem o objetivo de que realmente o crime 
seja esclarecido. 

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora o Líder Renan Calheiros. O Senador 
Renan Calheiros está presente? (Pausa.)

Então, outro Líder. Senador João Tenório.
Agora é a vez de um Líder. Renan Calheiros 

está ausente; João Tenório está presente e também é 
de Alagoas, que sofre. Nós ontem, como Presidente, 
franqueamos quase uma hora para Renan Calheiros 
apresentar suas lamentações e o sofrimento de seu 
povo. Em seguida, a Marco Maciel também cedemos 
quase uma hora para que ele apresentasse o quadro 
do povo sofrido de Pernambuco durante a enchente.

Com a palavra João Tenório, do PSDB, como 
Líder.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna triste e con-
vencido de que o Estado de Alagoas viveu e vive um 
dos momentos mais dramáticos da história não ape-
nas do Estado, mas do País como um todo. Há quem 
verbalize que a tragédia que aconteceu em Alagoas 
talvez seja a maior tragédia natural já acontecida no 
Brasil como um todo.

O senhor pode imaginar as consequências disso 
em um Estado tão pequeno como Alagoas, tão pobre 

como Alagoas, que vinha fazendo um esforço monu-
mental, ou melhor – que vinha, não –, que vem fazendo 
um esforço monumental no sentido de recuperar-se do 
atraso sistêmico que se abateu sobre a sua vida eco-
nômica e, consequentemente, social, devido à parali-
sia de, pelo menos, dez a vinte anos no crescimento 
econômico.

Uma calamidade sem precedentes, Sr. Presi-
dente, na história brasileira, como eu disse há pouco. 
É bom que isso fique claro. O rastro de dor e de des-
truição deixado pelas águas do Paraíba e do Mundaú 
não atingiram apenas algumas casas ou comunidades 
isoladas; devastou cidades inteiras. Deixou, só em 
Alagoas, quase 78 mil desabrigados e 29 mortos, um 
número que pode se multiplicar muitas vezes, já que 
ainda são 607 desaparecidos. Para se ter uma ideia, 
aquela tragédia ocorrida no ano passado em Santa 
Catarina – igualmente uma grande tragédia – provocou 
o triste desaparecimento de 116 cidadãos.

Mais que os números, no entanto, são as ima-
gens estarrecedoras dos Municípios atingidos pela 
enchente que dão bem a dimensão da tragédia. Há 
gente que perdeu absolutamente tudo e não apenas 
a própria casa, os móveis e as roupas. Há gente po-
bre, gente já sofrida, que perdeu a oportunidade de 
trabalho, de estudo e de cidadania, porque escolas, 
hospitais, comércio, Prefeitura e um sem número de 
prédios públicos foram arrasados pela fúria do rio. Vai 
ser preciso recomeçar do zero e reconstituir a vida do 
nada em muitas localidades. 

Sr. Presidente, 22 das 101 cidades alagoanas 
foram atingidas de maneira dramática pelas águas 
do Rio Paraíba e do Rio Mundaú. Tenho um exemplo 
que, para mim, é absolutamente marcante e mostra 
exatamente o tamanho e a intensidade do drama que 
vive meu Estado. O Município de Branquinha foi abso-
lutamente destruído – não foi destruído parcialmente, 
tendo ficado alguma coisa inteira, não; foi completamen-
te destruído. A Prefeita de Branquinha, dona Renata, 
uma valorosa mulher, quando se iniciou o processo 
do desastre, ou seja, quando as águas começaram 
a chegar em Branquinha, ela se dispôs a ajudar, de 
maneira robusta, firme e corajosa, pessoas que habi-
tavam a margem do rio. E qual não foi sua situação? 
Viu-se presa em cima do telhado de uma casa por 24 
horas junto com a família. 

Isso mostra exatamente a dramaticidade que vi-
veu aquela cidade e o empenho e a coragem dessa 
Prefeita. Ela acabou de dar uma entrevista agora, Sr. 
Presidente, dizendo que não sabe como administrar 
a cidade doravante por uma razão muito simples: não 
ficou um prédio público em pé. Nenhum. Evidentemen-
te, todos os documentos foram destruídos; e ela não 
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sabe como, a partir de agora, conduzir a administra-
ção do seu Município. Portanto, esse é um exemplo 
bem típico e claro do tamanho e do drama que viveu 
e vive meu Estado.

Mais do que os números, no entanto, são as ima-
gens estarrecedoras dos Municípios atendidos pela 
enchente que dão bem a dimensão da tragédia. Há 
gente que perdeu tudo, absolutamente tudo, porque 
escolas, hospitais, comércio, Prefeitura e um número 
de prédios públicos foram arrasados na fúria do rio. Vai 
ser preciso recomeçar do zero e reconstruir a vida em 
muitas dessas localidades. 

O cenário de destruição deixado pela enchente só 
pode ser comparado a um fato como o que aconteceu 
em Hiroshima, em 1945, com a detonação da bomba 
nuclear, que lembra o cenário que V. Exªs têm visto na 
televisão e nos jornais; lembra esse infeliz momento 
da humanidade. Aquele tsunami que aconteceu na In-
donésia também é um exemplo que pode ser citado e 
lembrado com os fatos que aconteceram em Alagoas, 
um Estado com tantas dificuldades, que, a à custa de 
muitos esforços do atual Governo Teotônio Vilela, vinha 
conseguindo se reerguer do caos financeiro herdado 
ao longo das últimas décadas.

Pois bem, a reconstrução da economia de Ala-
goas e da vida de milhares de pessoas vai exigir uma 
rede de apoio sem precedentes, uma rede de solida-
riedade que precisa envolver o Governo Federal, todos 
os governos estaduais e prefeituras, evidentemente 
numa atitude de solidariedade, Parlamento, iniciativa 
privada, cidadãos comuns, enfim, todos os segmentos 
da sociedade.

A ajuda emergencial do Governo Federal de R$25 
milhões eu diria que não tem um significado, digamos 
assim, material importante, mas é um sinal, é um gesto 
do Governo Federal de que está atento, de que está 
visivelmente preocupado com a situação que se abate 
sobre o meu Estado. 

E é preciso registrar a presteza com que o Pre-
sidente Lula se dispôs a apoiar Alagoas e Pernambu-
co. Mais ainda, é impossível quantificar os prejuízos 
causados pela enchente. Certo é que todo apoio se 
faz necessário.

O Governo Teotônio Vilela, desde o primeiro mo-
mento, teve a agilidade necessária para fazer frente à 
tragédia. O trabalho ativo junto ao Gabinete da Crise, 
formado pelo Presidente Lula, e a adoção de medidas 
pontuais para salvar vidas e atenuar os estragos cau-
sados pela enchente têm sido da maior importância. 
Teotônio tem sido incansável nas negociações junto à 
iniciativa privada, instituições internacionais e outros go-
vernos estaduais que têm-se prestado de uma maneira 
absolutamente solidária a ajudar o nosso Estado.

O contato imediato com os Governadores de Mi-
nas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro rendeu um apoio valioso no 
envio de equipamentos, medicamentos, mantimentos, 
remédios e equipes médicas.

A suspensão das obras públicas e a negociação 
com as empresas por elas responsáveis garantiram a 
cessão de funcionários e equipamentos para ajudar na 
retirada de entulho das cidades afetadas. O acesso a 
Municípios, antes completamente isolados, já começa 
a ser recuperado e retomado.

Srªs e Srs. Senadores, sei que a solidariedade 
de todos os brasileiros não vai faltar nem a Alagoas e 
nem a Pernambuco neste momento de tristeza. É essa 
solidariedade que sustenta a esperança de milhares e 
milhares de vítimas da tragédia. Uma tragédia de tal 
dimensão que nenhuma medida preventiva poderia 
tê-la evitado. Mas nos faz refletir sobre a necessidade 
rigorosa de fortalecer...

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor João Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Pois não, 
Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Quero 
apenas manifestar em aparte a minha solidariedade 
ao Estado de Alagoas e ao nosso Governador Teotô-
nio Vilela. É um momento realmente muito difícil que 
o Estado vive, podemos ver as imagens todas pela 
televisão, pelos jornais, pela imprensa como um todo. 
Quero realmente que V. Exª leve ao nosso Governador 
essa visão de apoio. Tenho certeza de que o Governo 
de Minas está pronto a prestar e mesmo apoio, por 
intermédio da Defesa Civil. Minas Gerais tem equipa-
mentos, tem gente treinada que pode ajudar nesse 
processo também. De maneira que precisamos tanto 
que o Governo Federal se mobilize rapidamente e que 
esse sofrimento seja superado. Depois, há o segundo 
momento, que é o momento da reconstrução. 

(Interrupção do som.) 

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – De ma-
neira que esse é o abraço que eu queria lhe dar.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Eu gostaria 
só de lhe dizer que, mais uma vez, Minas foi um dos 
primeiros Estados a se fazer presente. Quando o Go-
vernador Teotônio Vilela assumiu o Estado de Alagoas 
em uma situação financeira trágica, o Governador de 
Minas Gerais enviou para lá uma equipe da Secretaria 
da Fazenda absolutamente treinada em recuperação 
financeira para ajudar o Estado. E, agora, mais uma 
vez, Minas se faz presente de uma maneira intensa, 
colocou à disposição tudo isso que V. Exª citou, e é 
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importante que eu registre aqui a presença imediata 
de Minas Gerais neste processo.

Srªs e Srs. Senadores, ontem e hoje, o Senador 
Renan Calheiros me informava que faria um novo pro-
nunciamento, já falou ontem. Os Senadores de Per-
nambuco, Marco Maciel, Jarbas Vasconcelos e Sérgio 
Guerra também se pronunciaram sobre a situação de 
Pernambuco e Alagoas.

Então há, daqueles que estão observando mais de 
perto, a solidariedade imediata, que se tem manifestado 
e se materializado de maneira mais concreta.

Srªs e Srs. Senadores, uma tragédia de tal di-
mensão, que nenhuma medida preventiva poderia ter 
evitado. Esses fundos de prevenção para catástrofe 
realmente têm a sua importância, mas nada, absolu-
tamente nada, seria capaz de deter aquela tragédia. 
Cometo um equívoco, quase nada poderia ter evitado. 
Só uma coisa pode evitar uma situação daquelas, é 
o desenvolvimento regional, é o desenvolvimento dos 
Estados mais pobres. Por quê?

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte, 
Senador Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Mário Couto, com muito prazer. Gostaria apenas de 
30 segundos para terminar.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Fique à von-
tade, Senador.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Só o de-
senvolvimento permite que as pessoas evitem morar 
na margem do rio, em vez de morar naquelas peque-
nas vilas do Nordeste, para sobreviverem. Que essas 
pessoas possam buscar uma moradia, pelo menos, 
nas cidades mais próximas, o que pode provocar uma 
solução definitiva para o caso.

Evidentemente que essas medidas emergenciais 
são importantes, são gestos. Esse gesto de mandar 
para Alagoas R$25 milhões, se não fosse entendido 
como gesto, pareceria algo sem nenhuma importância, 
em função do tamanho e da dramaticidade da situação. 
Mas é um gesto que o Governo Federal demonstra que 
está presente, que está vendo o que está acontecen-
do no Estado de Alagoas, e não está deixando para 
lá, digamos assim, o drama que atinge o nosso povo.

Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, com 
muito prazer.

O Sr. Mário Couto (PSDB – AP) – Ontem, Se-
nador Tenório, tive oportunidade de externar meu sen-
timento ao Senador Renan Calheiros. E tenho a opor-
tunidade de fazê-lo novamente hoje, dizer a V. Exª que 
reconheço em V. Exª um homem que ama a sua terra. 
V. Exª tem demonstrado isso na convivência com seus 
companheiros, com seus colegas, no dia a dia. Eu o 
conheço de muito tempo; V. Exª tem empreendimen-

tos na minha terra, mas sinto em V. Exª um homem 
apaixonado por sua terra e sei o momento que V. Exª 
vive, o momento de um sentimento triste, de angústia, 
de solidariedade, porque V. Exª tem um coração muito 
aberto ao seu Estado. E seus irmãos estão sofrendo, 
sofreram, estão sofrendo e V. Exª sofre junto. V. Exª 
sempre demonstrou a todos nós a grandeza de seu 
Estado, a grandeza do povo do seu Estado que V. Exª 
representa neste Senado.

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Por isso eu não 
poderia deixar de fazer este aparte a V. Exª e dizer da 
minha solidariedade ao povo alagoano. V. Exª goza da 
minha admiração pelo coração e pela paixão que tem 
pela terra em que nasceu. Meus parabéns!

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Mário Couto, muito obrigado. Sei que parte de suas 
palavras dizem respeito a minha pessoa devido à gran-
de relação de amizade que nós temos. Mas agradeço 
profundamente a sua sensibilidade, a sua solidariedade 
com o povo do meu Estado. E é fácil até compreender 
o seu gesto, Senador Mário Couto.

Nós somos de Estados pobres, que vivem sis-
tematicamente crises, dificuldades. No nosso querido 
Nordeste ora é seca de mais... Eu conversava com a 
Senadora Patrícia Saboya, há pouco, e dizia: como 
suportamos isso? Ora são secas terríveis. O Senador 
Mão Santa se referiu às dificuldades recentes que o 
seu Estado vive. Então, é uma situação crítica por que 
o Nordeste passa, e a sua solidariedade é de uma 
região que sabe o que é isso, conhece muito bem as 
dificuldades de se fazer, de se construir. E toda vez 
que se vê um processo de destruição, isso dói profun-
damente no coração.

Eu gostaria de, mais uma vez, repetir aquilo que 
disse há pouco. Os recursos destinados para a preven-
ção são irrisórios. Para se ter ideia, desses recursos, 
Alagoas recebeu zero, absolutamente zero. O Estado 
de Pernambuco recebeu 1% daquilo que lhe seria 
devido. Sei que isso não iria evitar, que nada evitaria 
tal tragédia. Somente digo que o desenvolvimento da 
região permitiria que as pessoas que vivem numa si-
tuação mais crítica, às margens dos rios, nas ilhas, 
pudessem ter uma oportunidade econômica e fazer 
um desenvolvimento social que permitisse mudança 
de qualidade de vida, que buscasse uma casa num 
lugar mais seguro. Isso aí, realmente, é o fato que, 
concretamente, trará o desenvolvimento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite, Senador João Tenório?

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Concedo 
um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador João Tenório, estou conversando neste instan-
te com a Srª Angélica Raquel Ferreira do Araújo. Ela 
mora em Santana do Mundaú e agradece a palavra de 
V. Exª, dos Senadores de Alagoas, do Senador João 
Tenório, que aqui fala; do Senador Renan Calheiros e 
do Senador Fernando Collor, uma vez que justamente 
Santana do Mundaú, segundo o depoimento dela, foi 
uma das cidades que mais teve destruição. Houve a 
destruição de inúmeras residências e duas pessoas 
morreram. Ela disse que não sabe bem como aconte-
ceu, porque houve o vazamento da represa e de um 
outro dique na área de Pernambuco. Mas as águas 
transbordaram e vieram com toda a força sobre a ci-
dade de Santana do Mundaú. O número de residên-
cias destruídas é muito grande. Ela, justamente, foi a 
Maceió fazer compras para levar às pessoas que es-
tão em dificuldade em Santana do Mundaú. O Presi-
dente Lula deverá seguir hoje à noite para Alagoas e 
Pernambuco. Acredito que é muito importante que ele 
veja com seus próprios olhos essas situações. Quero 
expressar aqui a minha solidariedade como Senador 
por São Paulo, para que possam os Ministros das di-
versas áreas, tanto da Integração Regional, quanto Das 
Cidades, quanto da Fazenda e do Planejamento e da 
Defesa. Inclusive, o Presidente Lula determinou que 
as Forças Armadas ajudem a população que sofreu 
tantos danos. E que todos levem em conta o apelo que 
V. Exª está fazendo pela população de Alagoas, assim 
como de Pernambuco.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy, pelas suas palavras de 
solidariedade e apoio ao meu Estado nas suas difi-
culdades. Quero dizer também que São Paulo foi um 
Estado que se fez presente com a sua solidariedade 
concreta e maciça, em termos de equipamento, em 
termos de pessoal, em termos de ajuda humanitária, 
para que nós possamos diminuir, pelo menos, aquela 
dor imensa que vive aquele pessoal.

Senador Augusto Botelho, eu o ouço com atenção.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-

nador João Tenório, as palavras de V. Exª e o tom de 
voz estão carregados de tristeza, de pesar, mostrando 
o sentimento profundo que V. Exª tem pela gente da 
sua terra. Nota-se no seu discurso o peso, o pesar, o 
sentimento. Mas tenha a certeza de que nós, a gente 
de Roraima, estamos solidários com V. Exª e temos 
esperança de que soluções sejam encontradas, para 
que nunca mais se repita esse episódio nem na sua 
terra nem nas outras terras onde tem acontecido. É la-
mentável você estar na sua casa – e as pessoas que 
têm pouca coisa, coitados! – e, de repente, um epi-
sódio desse acabar com tudo que tem. Normalmente 

são pessoas de posses pequenas que moram nessas 
áreas de maior risco, e nós precisamos trabalhar para 
que isso não aconteça mais. Lamento que possa ser 
consequência de uma ruptura de uma barragem que 
deveria ter sido feita para que isso não acontecesse. 
Infelizmente, muitas obras aqui no Brasil são corroídas 
pela corrupção e essas coisas acontecem muito tem-
po depois, porque os gestores se aproveitam e fazem 
de forma diferente da recomendada pela técnica para 
poderem se aproveitar do recurso público. Aceite a soli-
dariedade do povo de Roraima e de minha parte, neste 
momento difícil por que está passando seu Estado.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Senador 
Augusto Botelho, solidariedade é uma coisa que está 
na sua alma. Em vários momentos, em várias oportu-
nidades, presenciei, testemunhei suas posições, suas 
atitudes de solidariedade em relação a uma série de 
coisas neste País afora, um País tão diferente que 
precisa ser entendido como diferente, o seu Estado, o 
meu Estado, sua Região, a minha Região. Não existe 
um Brasil. Existem Brasis.

Eu quero só chamar a atenção para um ponto 
importante: essa questão da ruptura da barragem, que 
não foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, 
na verdade, foi o seguinte: a cabeceira dos dois rios 
mais importantes de Alagoas – sem contar eviden-
temente o rio São Francisco, cuja cabeceira está no 
Centro-Oeste, onde não chove nesta época do ano e, 
por isso, não há problema –,. os rios Mundaú e Paraíba, 
está no Estado de Pernambuco. A chuva que caiu em 
Alagoas não foi em demasia, não foi excessiva, fora 
das médias que ocorrem com frequência. Mas a chuva 
que caiu na cabeceira do rio em Pernambuco foi que 
provocou esse volume de água insuportável que afe-
tou Pernambuco, de um lado, e, profundamente, mais 
intensamente ainda, o Estado de Alagoas.

Senador Jayme Campos, por favor.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 

João Tenório, conversando com V. Exª há poucos dias, 
vi sua angústia, sua agonia em relação a essa tragédia 
que se abateu no Estado de Pernambuco, mas sobre-
tudo Alagoas. Mas V. Exª pode ter a certeza de que o 
Brasil inteiro está comovido. Eu, particularmente, que 
acompanhei pela imprensa nacional, vi o verdadeiro 
tsunami que aconteceu no seu Estado. Mas nós vamos 
superar com muita determinação, com muita perseve-
rança. O valoroso e bravo povo alagoano, com certe-
za, vai superar e vai recolocar tudo naturalmente em 
seus devidos lugares, principalmente a construção de 
novas habitações, que foram todas elas devastadas. 
E espero que o Governo Federal, Senador João Te-
nório, realmente chegue na hora certa. Não demore 
muito, que o cidadão que está ali passando fome, sem 
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água, sem remédio, precisa da presença não só dos 
Governos Municipais, das Prefeituras, do Governo Es-
tadual, mas sobretudo do Governo Federal, que tem 
a responsabilidade, neste momento de crise por essa 
tragédia que ocorreu lá, de chegar primeiro. E enten-
do que o Governo Federal já deveria estar presente lá. 
Todavia, o Senador Suplicy diz aqui que o Presidente 
Lula estará lá de hoje para amanhã, e espero que ele 
já chegue com os recursos. O povo na situação em 
que se encontra não pode esperar sequer um minuto. 
Portanto, eu quero aqui, em nome do povo do Mato 
Grosso, do meu querido Estado do Mato Grosso, dizer 
que estamos solidários, tendo em vista que isso po-
deria ter acontecido também com outros Estados da 
Federação, com outras populações mais distantes do 
grande centro do Brasil, que não estão naturalmente 
fora de ter tragédias como essa. 

Eu quero aqui dizer ao povo alagoano que me 
assiste pela TV Senado que o Senador companheiro, 
amigo, o Senador João Tenório, como o Senador Renan 
Calheiros e o Senador Fernando Collor, com certeza, 
estão trabalhando no sentido de buscar os recursos e o 
conforto, principalmente para que possamos recuperar, 
em toda sua plenitude, as cidades que foram prejudica-
das por esse tsunami, como assim podemos chamar, 
que aconteceu em Alagoas. V. Exª tenha certeza de 
que todo o Senado Federal está solidário com o povo 
alagoano. Parabéns, Senador João Tenório, sobretudo 
porque sei de sua luta incessante na busca efetiva de 
boas políticas públicas para o Brasil, mas principal-
mente para o seu Estado de Alagoas.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Muito 
obrigado, Senador. A solidariedade de seu Estado tem 
uma importância fundamental, mostrando o espalha-
mento espacial da solidariedade no Brasil todo. Não 
apenas o Nordeste, não apenas Minas e São Paulo, 
mas o Brasil todo mostra a sua solidariedade.

Eu gostaria de encerrar com dois pontos que me 
parecem importantes. Um deles é voltar ao tema: é 
preciso desenvolvimento. Somente desenvolvimento 
econômico que possa proporcionar melhoria de qua-
lidade de vida para aquele povo.

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) –Segundo, 
eu gostaria de terminar com uma proposta concreta: a 
suspensão imediata de pagamento mensal da dívida de 
Alagoas junto ao Tesouro Nacional. São R$45 milhões 
mensais que, agora, são absolutamente imprescindí-
veis para a reconstrução do Estado.

O que precisa acontecer em Alagoas não é a 
recuperação de uma rodovia, não é a recuperação de 

uma área que foi atingida, mas a recuperação de um 
Estado como um todo. O Estado todo foi atingido. Dos 
101 Municípios do Estado 22 foram destruídos e os 
outros sofreram consequências menores.

A proposta que eu gostaria de deixar aqui, pe-
dindo a solidariedade e apoio de todos os Senadores, 
do Senado de um modo geral, é que fosse dado, de 
imediato, uma iniciativa do Governo Federal no sen-
tido de suspender esses R$45 milhões por um deter-
minado tempo até que o Estado de Alagoas pudesse, 
de fato, reconstruir pelo menos o mínimo necessário 
para que o seu povo, aqueles que mais sofreram com 
essa tragédia, possam recuperar o mínimo de digni-
dade para a sua vivência.

Tenho certeza de que o Presidente Lula e toda 
a sua equipe econômica do Governo saberão enten-
der a urgência dessa medida, e que ela será aprova-
da também, com a devida urgência, pelo Congresso 
Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela concessão de um pouco mais de 

tempo, mas a dramaticidade do meu Estado fez com que 
eu fizesse uso dele sem nenhum constrangimento.

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

Esse foi o Senador João Tenório, lamentando as ocor-
rências e a calamidade no seu Estado de Alagoas.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB –– MG) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Eduardo Azeredo, de Minas.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de ter uma infor-
mação para confirmar. A Ordem do Dia...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Às 18 horas, o Presidente Marconi Perillo estará aqui 
para colocar em pauta...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Tem a Ordem do Dia de hoje, mas não vamos votar, 
então, as autoridades? Nós temos 13 embaixadores 
e não tem quórum.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ele vai decidir.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – E 
aí semana que vem, o que vai acontecer? As sessões 
não serão deliberativas, como o Senador Romero Jucá 
colocou aqui. Isso significa que não teremos comissões 
também? Eu preciso marcar reunião de comissões.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Tem sim. O Senado funciona na sua plenitude. Só a sua 
presença é indispensável, necessária, e Minas nunca 
negou ao País trabalhar. Está ali o exemplo de Eliseu 
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Resende, e o exemplo arrasta, e ele deve arrastar os 
outros Senadores.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Está certo. Então teremos funcionamento normal na 
semana que vem. Está bem então. Já entendi.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Feliz do Senado que tem um Eliseu Resende.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª disse 
que o Presidente em exercício, às 18 horas ...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ele combinou aqui que às 18 horas voltaria. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Às 18 
horas ele vai abrir a discussão e votação? 

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

queria me inscrever já para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

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

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

Consultando a lista de oradores inscritos – e acho 
que hoje ele vai abdicar da palavra – convidamos o 
Senador Eduardo Suplicy, do PT. Não abdica não à 
inscrição? Não.

Feliz do Senado que tem um Eliseu. V. Exª, Se-
nador Eduardo Azeredo, teve um exemplo de pai. Não 
precisa mais buscar o exemplo em outra história e em 
outros países, o exemplo está à sua esquerda, Eliseu 
Resende, dando exemplo de trabalho. 

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Que as 
mãos santas de V. Exª, Sr. Presidente, digam amém.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
E nós convidamos V. Exª... Deus deu tudo a Minas: 
ouro, riqueza, gente culta como V. Exª, mas não deu 
uma praia. Que V. Exª utilize os 66 km do Piauí e faça 
a praia de Minas Gerais. 

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ. Fora do micro-
fone) – Sessenta e cinco. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
São 66km, não tire nenhum. Não diminua. Copacabana 
tem 6km, enquanto que lá tem 66. Onze Copacabanas 
é o litoral do Piauí.

Com a palavra e na tribuna o Senador Eduardo 
Suplicy, Líder do Partido dos Trabalhadores e de São 
Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Mão Santa, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares de 2009, cujos resultados fo-
ram divulgados hoje pelo Presidente do IBGE, Eduardo 
Nunes, que inclusive ontem esteve na Comissão de 
Assuntos Econômicos, ocasião em que expôs as di-
retrizes do censo decenal, censo que será de enorme 
importância para termos o diagnóstico o mais completo 
possível de como está a população brasileira... Mas 
132 mil pessoas percorrerão os 5.545 Municípios de 
todos os Estados brasileiros, entre 1º de agosto e fi-
nal de outubro, e que perguntarão aos residentes em 
cada domicílio quais são as suas condições de rendi-
mento; anotarão os dados relativos às características 
das residências, anotarão os dados relativos à cor, à 
raça, aos cômodos, e também com respeito à questão 
relativa ao grau de alfabetização, ao nível de educação, 
e assim por diante.

De tal maneira que, uma vez levantados todos 
os dados... Para a realização desse censo, informou 
o Presidente do IBGE que serão gastos mais de R$1 
bilhão, mais do que os R$700 milhões que foram ne-
cessários para realizar o censo há dez anos.

Então, vamos ter um diagnóstico de profundidade, 
que poderá contribuir para que o Brasil tenha uma indi-
cação mais precisa do chamado Índice de Desenvolvi-
mento Humano, que envolve desde a renda per capita 
até o grau de alfabetização, o grau de educação nos 
seus diversos níveis, a expectativa de vida ao nascer, 
o índice de mortalidade infantil, e assim por diante.

Na data de hoje, o IBGE divulgou os dados re-
lativos à Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 
–, e um dado importante foi o de que houve uma di-
minuição no número de pessoas que não comem o 
suficiente para deixar de ter fome. Esse número, que 
em 2002 e em 2003 era da ordem de 46,7%, agora 
caiu para 35,5%.

Mas isso ainda denota que, em 2009, mais de 
um terço dos brasileiros declaram que não comem o 
suficiente às vezes ou normalmente; 35,5% das pes-
soas entrevistadas se classificaram nessa situação de 
fome. A situação mais grave – dos que normalmente 
não comem o suficiente – afeta 9,2% dos brasileiros. 
Os que às vezes passam fome somam 26,3%, e os 
que sempre comem o suficiente são 64,5%.

Ora, um ano antes – essa pesquisa refere-se a 
2009 – de o Governo do Presidente Lula completar 
seus oito anos de mandato, ainda não conseguimos 
atingir o objetivo tão importante do Governo do Pre-
sidente Lula de fome zero, ou seja, será importante 
que, o quanto antes, em nosso País, venhamos a ter 
uma proporção de 0% referente àquelas pessoas que 
declaram que ou não comem o suficiente às vezes ou 
até normalmente. Portanto, para que não tenhamos 
mais em nosso País o flagelo da fome.
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Para que isso efetivamente possa se dar de ma-
neira mais significativa, será importante que nós aper-
feiçoemos os programas de transferência de renda à 
luz daquilo que já foi objeto de votação do Congresso 
Nacional, ou seja, a Lei nº 10.835, de 2004 – sancionada 
pelo Presidente Lula em 8 de janeiro de 2004; aprovada 
por todos os partidos, em consenso, no Senado Fede-
ral, em dezembro de 2002; aprovada em consenso por 
todos os partidos, em dezembro de 2003, na Câmara 
dos Deputados –, que prevê sua instituição, por etapas, 
a critério do Poder Executivo, iniciando-se pelos mais 
necessitados, como o faz o Programa Bolsa Família, 
até que passemos a ter, um dia, a Renda Básica de 
Cidadania como um direito inalienável de todos os re-
sidentes no Brasil, inclusive aqueles que aqui, sendo 
estrangeiros, residem há cinco anos ou mais.

A propósito, eu quero aqui hoje informar o conte-
údo da 13ª Conferência Internacional da Rede Mundial 
da Renda Básica, The Basic Income Earth Network, 
que se realizará quarta, quinta e sexta-feira da semana 
que vem, dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, na Facul-
dade de Economia e Administração da Universidade 
de São Paulo, e que terá como mote, como lema, a 
Renda Básica como Instrumento de Justiça e Paz, 
aliás, inspirada na própria Campanha da Fraternidade 
do ano passado.

No primeiro dia, no dia 30, nós teremos a aber-
tura com uma exposição a respeito do Brasil, com a 
participação dos professores João Sicsú, do IPEA; 
João Sabóia, da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro; Evilásio Salvador, da Universidade de Brasília, 
e coordenados pelo professor diretor Carlos Roberto 
Azzoni, da Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo, que sediará o encontro.

Depois, teremos uma discussão sobre o Programa 
Bolsa Família, com a participação de Lúcia Modesto, 
que é a Secretária da Renda de Cidadania, do Minis-
tério do Desenvolvimento Social; de Jorge Abrahão, 
do Ipea, sobre o Sistema de Proteção Social; e do 
professor Ladislau Dowbor, sobre os movimentos so-
ciais. Essa Mesa será coordenada pela professora Ana 
Flávia Machado, do Cedeplar – Universidade Federal 
de Minas Gerais.

Teremos, em seguida, as boas-vindas por parte 
da professora Lena Lavinas e Fábio Waltenberg, ambos 
do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e Universidade Federal Fluminense; de Maria 

Rita Loureiro, da FEA-USP; de Karl Widerquist, que é 
o courtier da Basic Income Earth Network e professor 
em Qatar da Georgetown University; e Louise Haagh, 
que é da University of York.

Depois, teremos Michel Messu, da Université 
de Nantes; Andras Uthoff, do Conselho de Assessoria 
Provisória do Chile; Carmelo Mesa, da University of 
Pittsburgh, coordenados por Lena Lavinas.

Depois, sobre a crise do capitalismo e a renda bá-
sica, Robert Boyer, da Cepremap; Ladislau Dowbor, da 
PUC de São Paulo; Fernando Cardim, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia; e 
Michael Kraetke, da Lancaster University. Numa Mesa 
coordenada pela professora Célia Lessa Kerstenetzky, 
do Cede, da Universidade Federal Fluminense.

Depois, teremos uma peça de teatro que o As-
drúbal...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Para concluir, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...a qual será apresentada por meninos e meninas de 
nove a doze anos de uma cidade do interior de São 
Paulo, que farão a peça.

Depois, teremos Francisco de Oliveira, Ricardo 
Abramovay e Leda Paulani; e Robert van der Veen. 
Tudo isso no primeiro dia.

O programa do segundo e terceiro dia está aqui 
completo, Sr. Presidente, e peço a gentileza de ser in-
serido na sua íntegra.

Ele é composto de nada menos de aproximada-
mente 200 conferencistas de mais de 33 países, dos 
quais 94 são de países dos cinco continentes. Isso 
corresponde, portanto, ao mais completo conjunto de 
estudos sobre programas de transferência de renda 
no Brasil e no mundo.

E todos os interessados estão convidados. Po-
dem se inscrever em www.bienbasicincomeearth-
network2010brasil.com.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
1º e o § 2º, do Regimento Interno.)

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31095 197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31096 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31097 199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31098 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31099 201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31100 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31101 203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31102 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31103 205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31104 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31105 207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31106 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31107 209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31108 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31109 211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31110 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31111 213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31112 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31113 215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31114 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010
JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31115 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Sobre a mesa, requerimento de urgência para o 
Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2009.

É o seguinte o requerimento de urgência:

REQUERIMENTO Nº 658, DE 2010

Requeremos, com amparo nos arts. 336, inci-
so II, combinado com o art. 338, inciso II, ambos do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja conferi-
da urgência ao Projeto de Lei do Senado nº 372, de 
2009, que “autoriza a Comissão Diretora do Senado 
Federal a propor atualização do Plano de Carreira dos 
Servidores do Senado Federal” para fins de imediata 
deliberação em Plenário.

Requer-se, ainda, que o referido projeto tenha 
seu parecer proferido oralmente em Plenário, dada a 
urgência de deliberação sobre a matéria, com amparo 
no art. 346, § 2º, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo.PSDB – 
GO) – Votação do requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à 

apreciação da matéria.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Do 

que trata a matéria?

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Plano de carreira do Senado.

Vou aguardar até as 18 horas para voltar a deli-
berar sobre o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Gostaria de convidar todas as Srs. Senadoras 
e todos os Senadores que se encontram presentes na 
Casa para acorrerem ao plenário, no sentido de votar-
mos a escolha do Embaixador de Portugal, Embaixa-
dor Mário Vilalva, que já está há semanas aguardando 
pela sua aprovação.

Gostaria de solicitar a todos que compareçam 
para a votação dessa mensagem. Pediria a compreen-
são dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 77, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)

Mensagem nº 77, de 2010, pela qual 
o Presidente da República submete à deli-
beração do Senado a escolha do Sr. Mário 
Vilalva, Ministro de 1ª Classe da Carreira de 
Diplomata do quadro permanente do Minis-
tério de Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Portuguesa.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional. Relator, Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
José Agripino Maia, Líder do DEM.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, conversei 
com o Senador Romero Jucá, Líder do Governo, e 
ponderei – aliás, ele me ponderou – sobre o quorum 
da sessão de hoje e sobre o risco de votar autorida-
des, a começar por um Embaixador da qualidade do 
Senador Vilalva, indicado que está, já com aprovação 
feita pela Comissão de Relações Exteriores. E S. Exª 
até me ponderou que talvez fosse conveniente deixar-
mos as autoridades para a próxima sessão deliberativa, 
quando teríamos quorum com segurança.

Não há nenhum óbice a apreciar o nome de S. Exª; 
apenas é uma questão de cuidado, de não expormos 
a indicação do Embaixador ou dos Embaixadores ao 
risco de derrubar a sessão, quando temos, inclusive, 
a perspectiva de voto, por acordo, do projeto de lei, a 
qual às 18 horas se completará.
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Então, quero ponderar a V. Exª que corremos o 
risco de derrubar a sessão, só isso.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª tem razão. A minha preocupação em 
colocar em votação a Mensagem nº 77, que indica 
o Ministro Mário Vilalva para a Embaixada do Brasil 
em Portugal, era exatamente no sentido de agilizar a 
aprovação da matéria.

Tenho todo o interesse, já que o Embaixador 
está, há muito tempo, aguardando a aprovação des-
sa matéria.

A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje 
o parecer, da lavra do Senador Heráclito Fortes, 1º Se-
cretário desta Casa, e eu teria toda a boa vontade de 
colocar para votar hoje, mas a ponderação de V. Exª 
é pertinente. E, para evitar qualquer tipo de transtor-
no à tramitação do projeto, vamos retirar da pauta de 
hoje esse projeto de escolha de chefe de missão di-
plomática, esperando poder votá-lo impreterivelmente 
na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item extrapauta

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 372, DE 2009

Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2009, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que autori-
za a Comissão Diretora do Senado Federal a 
propor atualização do Plano de Carreira dos 
Sevidores do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Para discutir o Projeto de Lei nº 372, de 2009, 
que dispõe sobre o plano de carreira do Senado, dos 
funcionários do Senado, concedo a palavra ao Sena-
dor Pedro Simon.

O Senador Pedro Simon tem a palavra para falar 
sobre o plano de carreira dos servidores do Senado, 
conforme solicitação de S. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, senhores funcionários da Casa que, 
compreensivelmente, acompanham o desenrolar des-
ta sessão, uma matéria natural é esta que estamos 
votando: um plano de carreira para os funcionários 
da Casa.

O que me leva a este debate – tenho um longo 
pronunciamento, que não vou ler; prefiro conversar – é 
que, já há algum tempo, o Senado, a instituição Sena-
do – e sempre faço questão de colocar na frente “nós, 
Senadores” e sempre faço questão de dizer “entre os 
quais me incluo, porque o mais antigo deve ser o mais 
responsável” – teve uma série de crises que nos dei-
xam longe daquilo que nós gostaríamos.

Algumas coisas interessantes. A época do regime 
militar foi a época em que a sede dos poderes legislati-
vos... Não é caso do Senado nem da Câmara, porque 
nós temos esta nossa sede do tempo de Juscelino Ku-
bitschek, quando criou a Capital, Brasília, mas é o caso 
da Assembléia do Rio Grande do Sul, da Assembléia 
de São Paulo, é o caso da maioria das Assembléias 
Legislativas e, diga-se de passagem, dos Tribunais 
de Justiça e dos órgãos da Procuradoria, que fizeram 
as suas grandes sedes e as suas grandes presenças 
perante a sociedade.

Não há como negar que nós, no Senado, tivemos 
avanços positivos. O fato de estarmos aqui falando 
pela TV Senado é um fato muito positivo. Só quem se 
lembra de como era antes... O debate daqui não tinha 
nenhum significado. Nenhum significado! O cidadão 
ouvia a Rede Globo, que dava a noticiazinha como 
bem entendia. 

Hoje, não! Hoje, não digo o conjunto da socieda-
de, mas quem faz opinião pode acompanhar ao vivo 
os trabalhos desta Casa – desta Casa, da Câmara, 
do Supremo Tribunal Federal. E, já por várias vezes, o 
Brasil parou para assistir a um julgamento do Supremo 
Tribunal Federal. Uma coisa que parecia inacessível, 
impossível. Do Supremo o que a gente sabia era a 
decisão final: “Portanto, a decisão foi esta”.

Agora, não. Questões sérias, como o aborto, são 
debatidas, discutidas. Questões sérias, como o Ficha 
Limpa, são acompanhadas pelo Brasil inteiro. Isso é 
positivo. O Presidente Sarney tomou uma iniciativa 
altamente positiva. 

E há muita coisa positiva. Eu não discuto o con-
texto da Gráfica, como é, como não é. Não tenho con-
dições para fazer isso. Mas é positivo. O fato de um 
Senador poder fazer com que seu pronunciamento 
não fique ao vento, mas possa chegar e ser debatido 
é positivo. Mas há muita coisa negativa.

Quando cheguei a esta Casa, a gente trabalha-
va na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na 
quinta-feira, na sexta-feira. Trinta anos depois, hoje a 
gente trabalha na terça-feira de tarde e na quarta-feira, 
o dia inteiro. Na quinta-feira, já nem pela manhã; vem-
se, assina-se o ponto, e viaja-se. Já se tentou discutir 
nesta Casa, com racionalidade, uma forma por meio 
da qual tenhamos uma fórmula responsável de traba-
lhar. Eu mesmo tenho uma proposta.

Agora, dia 23, véspera de São João – e vejam o 
prestígio dos funcionários: véspera de São João! – e 
tanta gente aqui. Até do Nordeste, estou vendo. Está 
cheio de nordestinos aqui. Dia 23, na minha opinião, 
reúne o Plenário do Senado e as Lideranças com o 
Presidente, apresentam uma proposta de como vai ser 
o mês que vem, o que nós vamos votar no mês que 
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vem. E aí nós votamos. Se nós votarmos em 20 dias, 
teremos 10 dias para ficar no Estado. Se nós votarmos 
em 25 dias, teremos cinco dias para ficar no Estado. 
Se nós não votarmos aquela matéria até o fim do mês, 
não iremos para o Estado. Se votarmos em 20 dias, 
teremos 10 dias para ir para o Estado. 

Senador não ganha cinco passagens, ganha 
uma só. 

Não passou o projeto. 
E, assim, são várias coisas com relação ao fun-

cionamento desta Casa. Várias coisas. A superestru-
tura... Como esse plano que nós vamos votar agora. 
Os funcionários fizeram, debateram, discutiram, hou-
ve muitas discussões entre eles – classe A, classe B, 
classe C –, e chegaram a um entendimento. Gostaria 
que levantasse a mão o Senador membro da Mesa, ou 
qualquer outro Senador que teve participação. Onde o 
Senado entrou? Onde o Senado participou? Nisso ou 
em qualquer outra coisa? Nada! Nós fomos informa-
dos. Criam entidades, criam órgãos, criam setor. Hoje, 
nós podemos botar na Constituição que nós temos a 
Marinha, o Exército, a Aeronáutica e a Polícia do Se-
nado, tal a força que ganhou. Levante a mão alguém 
que sabe disso! 

Essas coisas foram feitas. Estourou a crise. Uma 
crise em que se falava em afastar o Presidente, não 
afastar, uma confusão enorme na eleição. Eu não votei 
no Presidente Sarney. Votei em V. Exª, nobre e querido 
Líder do PT. Se dependesse de mim, o Presidente seria 
V. Exª; mas, como dependeu do Lula, o Presidente é 
o Senador José Sarney; e como ele é do Partido de V. 
Exª, ele deve ter tido as razões dele que eu não sei. 

Havia uma enorme discussão. A Imprensa o dia 
inteiro em cima do Senado. É impressionante e eu di-
zia muito isto: a imprensa sempre bateu nos políticos, 
a imprensa sempre bateu no Congresso Nacional, a 
imprensa sempre bateu na Câmara dos Deputados, 
mas um órgão em que ela não costumava bater tanto 
era o Senado. E, ultimamente, os jornais, a imprensa 
e a sociedade não falavam em político, não falavam 
em Câmara; só falavam no Senado. 

Aí resolvemos que tínhamos de fazer um trabalho, 
que era necessário fazer um trabalho. E se designou 
uma subcomissão e se reuniu. A subcomissão, tirando 
eu, do mais alto nível de sinceridade, de vontade de 
fazer. Não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Mas 
não fizemos nada. Não conseguimos fazer nada. 

Eu terminei por apresentar uma proposta, por es-
crito, de mais de cem páginas, com uma equipe que eu 
organizei, mostrando como eu achava que o Senado 
devia ser. Eu achava que o Museu tinha uma estrutura 
exagerada. No Museu do Senado há algumas peças 
que sobraram do Palácio Monroe, mas quem vê a nossa 

organização...Temos uma organização como se fosse 
o Museu da República. A parte da infraestrutura com 
relação a obra... Para quem lê, vê que ela tem toda a 
formação para construir uma nova Brasília. 

Essas coisas foram feitas, e nunca ninguém par-
ticipou. Nem a Mesa, Sr. Presidente, nem o Plenário. É 
aquilo que dizia o Senador Suplicy: “Está em votação 
a Ata da reunião da Mesa do dia tal. Sr. Presidente, 
peço para... Suspenda a leitura. Então, está em votação. 
Aprovado.” O que era? O que não era? As coisas mais 
estranhas que se possam imaginar foram votadas aqui 
sem sabermos. E muita coisa sem a Mesa saber, co-
lhendo assinaturas depois, pois nem reunião houve! 

Essa é a maneira de esta Casa funcionar. Cul-
pa nossa!

Culpa nossa, Senadores. Quando atingiu o auge 
da crise e quiseram pegar o Diretor-Geral e o Fulano e 
o Beltrano, eu disse: parem lá! Peguem nós também, 
porque nós somos responsáveis por essas coisas 
acontecerem.

Outro dia, me trouxeram um projeto de uma co-
missão da Câmara, e eu, como qualquer Senador, ia 
assinar, mas não sei por que, a moça muito simpática 
disse: “Não, Senador, eu gosto do senhor. Isso aqui é 
de um jornal de Brasília ou de São Paulo e que nós es-
tamos vendo como se colhem assinaturas”. E o projeto 
era uma maluquice qualquer. Eu, como todo mundo, 
ia assinar com a maior naturalidade. Esses projetos 
aparecem. Um Deputado apresentou que dia tal é o 
dia do sexo. Aí perguntaram a ele não por que o dia 
do sexo, mas por que era o dia tal? E ele disse: “Por-
que é o dia em que eu nasci. O dia que eu, Deputado, 
nasci é o dia tal; então o dia tal é o dia do sexo, de se 
respeitar o sexo.”

Eu achava, e teria dado tempo, que antes desse 
projeto nós tínhamos que votar o plano do Senado, a 
reformulação do Senado, para, em cima da reformulação 
do Senado, votar o plano de carreira; e não inverter.

Nós vamos votar agora o plano de carreira, di-
zer como são as coisas e, depois, votar como vai ser 
o Senado com isso aqui votado. Isso é irracional. Mas 
não deram outra chance, porque em qualquer reunião 
a que a gente ia só se falava no plano de carreira; era 
porque era, porque era o plano de carreira... E o resto 
não andou. Na última reunião, para não dizer que não 
se fez nada – seria mentira minha –, estivemos reuni-
dos, e a discussão, meu Líder, foi para saber quantos 
funcionários devem ficar no seu Gabinete de Líder, no 
meu, Gabinetes dos Presidentes das Assembleias. E 
se discutiu muito sobre essas questões.

(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tenho mui-
to cuidado na maneira de falar. Eu não me considero 
mais importante do que ninguém; pelo contrário, aos 
80 anos eu olho para traz e acho que foi muito pouco 
que fiz de útil na minha vida. Como franciscano que 
sou, eu acho que não fiz praticamente nada. Mas eu 
procuro ter uma linha, e com muita modéstia eu sigo a 
minha maneira de ser. Meu voto, desde que fui Verea-
dor em Caxias, até hoje, a minha ação é uma; posso 
errar e devo ter errado muito, mas não pulei de lá para 
cá ou coisa que o valha.

Sou ex-Governador. Tenho direito a receber pensão 
de ex-Governador e não recebo porque acho que não 
devo. Sou Deputado, completei todo o tempo de apo-
sentadoria e não recebo, porque acho que não. Como 
Senador, recebo os meus 16 mil reais bruto e não recebo 
outra verba, porque acho que não deveria haver mais 
verba. Podia receber. Sou contra, acho que não deveria 
ter, mas, como existe, recebo. Não recebo, porque acho 
que devíamos ganhar na cara o que é nosso. Nós não 
tínhamos que esconder coisa nenhuma. Recebo hoje um 
terço do que poderia estar recebendo e sou uma pessoa 
de vida difícil. Sou um cara pobre, humilde. Quando o 
meu pai morreu, quando entrei na vida política, eu tinha 
muito mais do que tenho agora, não tenho nada nem 
casa própria, mas é a minha maneira de ser.

Então, não tenho duas palavras: eu sou um e falo 
outra coisa. É a minha maneira de ser. Nunca nomeei 
funcionário nem nesta Casa, nem como Governador, 
nem como Deputado, nem como Ministro. Nunca no-
meei parente nem coisa nenhuma. E acho que tem 
que ser assim.

O Lula perdeu uma condição muito grande. Olha, 
do Cardeal Dom Evaristo, como já contei nesta Casa 
uma vez, fui cobrar dele quando transformou as co-
munidades de base da Igreja em núcleos do PT. Ele 
deu orientação muito boa para o PT na Oposição, mas 
esqueceu de orientar o PT no que fazer quando che-
gasse ao Governo. Ele disse que reconhecia que tinha 
errado, mas que aquela gente era tão santa e tão pura 
que ele quase ordenava padre todo mundo.

Na verdade, o Governo não nos ajudou, e nós 
também não nos ajudamos. Nós não fizemos o que 
poderíamos fazer.

Os funcionários estão aqui – tenho o maior res-
peito por eles –, para nos ver discutir, debater aquilo a 
que eles acham que têm direito. Tenho o maior respeito 
por eles! Eu conheço os funcionários, a imensa maioria, 
que é digna, correta, trabalhadora, a começar pelos 
funcionários do meu gabinete. Eu conheço funcioná-
rios de competência, de capacidade, de seriedade, e 
a maioria das coisas que estou discutindo aqui não é 
de responsabilidade dos funcionários.

Não dá para dizer que é culpa do Diretor-Geral 
ou dos funcionários o nosso Museu ser do tamanho 
do Museu da República. Não dá para dizer que é culpa 
dos funcionários a nossa Televisão ter mais funcioná-
rios do que a TV Globo, ou a nossa Gráfica ter mais 
funcionários do que a gráfica da Veja. Os funcionários 
não têm nada a ver com isso. Nós somos os respon-
sáveis, ainda que a maioria ou a quase totalidade pela 
omissão. Mas é uma omissão pecaminosa.

Não estou falando isso agora, Presidente. Isso 
estou falando desde que cheguei a esta Casa.

Tivemos grandes vitórias!
Quando chegamos aqui, Senador podia matar, rou-

bar, fazer o que quisesse e nunca era processado. O má-
ximo que o Presidente do Supremo fazia era mandar um 
ofício para o Presidente do Senado, pedindo licença para 
processá-lo. O Presidente do Senado deixava na gaveta. 
Não dava a licença. Não trazia ao plenário para aprovar, 
porque não queria que aprovasse e não trazia ao plená-
rio para rejeitar, porque não se tinha coragem de rejeitar 
perante a opinião pública. Então, ficava na gaveta.

Quando entrei com o primeiro projeto, muita gen-
te duvidava: “Eu duvido que se abra mão disso.” E nós 
abrimos. Hoje, não dá para dizer que, se há Deputado 
e Senador que comete crime ou qualquer coisa e não 
é condenado nem é julgado, que a culpa é nossa. Não 
é! Nós fazemos nossa parte. 

Acho que a votação do Ficha Lima mudou muito. 
Estamos vivendo uma nova realidade. Vai começar e 
não volta para trás. E nesse contexto, temos de olhar 
esta Casa.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não sei 
de onde vem, mas permito, principalmente ao 1º Se-
cretário.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Pedro Simon, ao longo de minha vida pública, aprendi 
a admirá-lo. Sou um homem que tenho uma preocu-
pação muito grande com a biografia de V. Exª. Se eu 
disser uma bobagem ou um dado impreciso no ple-
nário, na tribuna, não repercute. O vento leva. V. Exª, 
não. V. Exª afirmou agora que a TV Senado tem mais 
funcionários do que a Rede Globo. Eu queria pergun-
tar: a Rede Globo de onde? Do Rio Grande do Sul? 
Do Rio de Janeiro? Do Piauí? A Gráfica do Senado, 
mais funcionários do que a Veja!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em pri-
meiro lugar, eu sou fã da TV Senado.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pois é.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-

deço o aparte de V. Exª. 
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não, eu 
apenas... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço o aparte de V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Porque vá-
rios companheiros meus aqui vieram me perguntar 
sobre isso. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço a V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Muito obri-
gado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em primeiro 
lugar, eu sou fã da TV Senado. Em segundo lugar, eu não 
diria jamais que eu acho que a TV Globo – e faço a retifi-
cação – tem mais funcionários do que a TV Senado. 

O que eu digo é que se faz essa crítica no sentido 
do exagero que existe aqui. Eu esclareço e agradeço, 
porque V. Exª realmente me fez um grande favor de 
recolocar as coisas no seu devido lugar. E olhar ou não 
olhar isso, eu gosto do Diretor Mesquita, foi ele que 
criou, acho um rapaz espetacular, digo isso. Mas ana-
lisar essas questões é que eu acho que nós tínhamos 
que fazer. Analisar essas questões é que eu acho que 
tínhamos que fazer. E não fizemos. E não fizemos.

Por isso, Sr. Presidente, eu ia apresentar algumas 
emendas. A pedido de V. Exª, eu não vou apresentar. 
Elas apareceriam como... Não era o meu objetivo, nem 
me passou isso pela cabeça, mas V. Exª assinalou que 
poderiam evitar que a matéria fosse votada hoje, e se não 
for votada hoje, não tem mais condição de ir adiante.

Me abstenho. Com o maior respeito, não voto 
a matéria. Não significa isso nada de mágoa ou de 
ressentimento com os funcionários. Significa apenas 
coerência. Acho que nós, o comando da Casa, não 
fazemos aquilo que devíamos fazer.

Espero que, votada essa matéria que fez com que 
não ande a Comissão da Reforma, a subcomissão pos-
sa fazer o seu trabalho e possamos votar aqui realmente 
a transformação necessária ao nosso Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – A Presidência recebeu documento do Senador 
Demóstenes Torres, Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Casa, aqui presente, na condição 
de Relator ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 213 de 2003, que institui o Estatuto 
da Igualdade Racial, propondo “ajustes redacionais que 
não foram expressamente contemplados no voto”, do 
Parecer nº 816, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

A Presidência comunica ao Plenário que a referida 
matéria foi aprovada pelo Plenário na sessão do dia 16 

último, nos termos do parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e do parecer do Plenário.

Cópias do documento encaminhado pelo Sena-
dor Demóstenes Torres encontram-se à disposição das 
Srªs e dos Srs. Senadores, nas bancadas.

Não havendo objeção do Plenário, a Presidência 
submeterá ao Plenário a redação final com os ajustes 
redacionais propostos. 

É o seguinte o parecer da redação final:

PARECER Nº 923, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 213, de 2003 (nº 6.264, de 2005, 
na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2003 (nº 
6.264/2005, na Câmara dos Deputados), que institui o 
Estatuto da Igualdade Racial, nos termos do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania so-
bre o Substitutivo da Câmara dos Deputados, conso-
lidando os ajustes redacionais propostos pelo relator 
na CCJ e aprovados pelo Plenário na sessão do dia 
23 de junho de 2010.

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho de 
2010.

ANEXO AO PARECER N° 923, DE 2010

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n° 213, de 2003 (n° 6.264, de 2005, 
na Câmara dos Deputados).

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 
altera as Leis n°s 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de 
novembro de 2003.
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O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Ra-
cial, destinado a garantir à população negra a efetivação 
da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos 
étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à dis-
criminação e às demais formas de intolerância étnica.

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, con-
sidera-se:

I – discriminação racial ou étnico-racial: toda dis-
tinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica 
que tenha por objeto anular ou restringir o reconheci-
mento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, 
de direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública ou privada;

II – desigualdade racial: toda situação injustifi-
cada de diferenciação de acesso e fruição de bens, 
serviços e oportunidades, nas esferas pública e priva-
da, em virtude de raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica;

III – desigualdade de gênero e raça: assimetria 
existente no âmbito da sociedade que acentua a dis-
tância social entre mulheres negras e os demais seg-
mentos sociais;

IV – população negra: o conjunto de pessoas que 
se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito 
cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam au-
todefinição análoga;

V – políticas públicas: as ações, iniciativas e pro-
gramas adotados pelo Estado no cumprimento de suas 
atribuições institucionais;

VI – ações afirmativas: os programas e medidas 
especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa priva-
da para a correção das desigualdades raciais e para a 
promoção da igualdade de oportunidades.

Art. 2° É dever do Estado e da sociedade garantir 
a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo ci-
dadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor 
da pele, o direito a participação na comunidade, espe-
cialmente nas atividades políticas, econômicas, empre-
sariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo 
sua dignidade e seus valores religiosos e culturais.

Art. 3° Além das normas constitucionais relativas 
aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias 
fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e cultu-
rais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz 
político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualda-

de étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o 
fortalecimento da identidade nacional brasileira.

Art. 4° A participação da população negra, em 
condição de igualdade de oportunidade, na vida eco-
nômica, social, política e cultural do País será promo-
vida, prioritariamente, por meio de:

I – inclusão nas políticas públicas de de-
senvolvimento econômico e social;

II – adoção de medidas, programas e 
políticas de ação afirmativa;

III – modificação das estruturas institu-
cionais do Estado para o adequado enfren-
tamento e a superação das desigualdades 
étnicas decorrentes do preconceito e da dis-
criminação étnica;

IV – promoção de ajustes normativos para 
aperfeiçoar o combate a discriminação étnica e as 
desigualdades étnicas em todas as suas manifes-
tações individuais, institucionais e estruturais;

V – eliminação dos obstáculos históricos, 
socioculturais e institucionais que impedem a 
representação da diversidade étnica nas es-
feras pública e privada;

VI – estímulo, apoio e fortalecimento de 
iniciativas oriundas da sociedade civil, direcio-
nadas a promoção da igualdade de oportuni-
dades e ao combate as desigualdades étnicas, 
inclusive mediante a implementação de incenti-
vos e critérios de condicionamento e prioridade 
no acesso aos recursos públicos;

VII – implementação de programas de 
ação afirmativa destinados ao enfrentamento 
das desigualdades étnicas no tocante a educa-
ção, cultura, esporte e lazer, saúde, seguran-
ça, trabalho, moradia, meios de comunicação 
de massa, financiamentos públicos, acesso a 
terra, a Justiça, e outros.

Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa 
constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar 
as distorções e desigualdades sociais e demais práticas 
discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, 
durante o processo de formação social do País.

Art. 5° Para a consecução dos objetivos desta Lei, é 
instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (SINAPIR), conforme estabelecido no Titulo III.

TITULO II 
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I 
Do Direito à Saúde

Art. 6° O direito à saúde da população negra será 
garantido pelo Poder Público mediante políticas uni-
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versais, sociais e econômicas destinadas à redução 
do risco de doenças e de outros agravos.

§ 1° O acesso universal e igualitário ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção 
e recuperação da saúde da população negra será de 
responsabilidade dos órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais, distritais e municipais, da admi-
nistração direta e indireta.

§ 2° O Poder Público garantirá que o segmento 
da população negra vinculado aos seguros privados 
de saúde seja tratado sem discriminação.

Art. 7° O conjunto de ações de saúde voltadas à 
população negra constitui a Política Nacional de Saú-
de Integral da População Negra, organizada de acordo 
com as diretrizes abaixo especificadas:

I – ampliação e fortalecimento da partici-
pação de lideranças dos movimentos sociais 
em defesa da saúde da população negra nas 
instâncias de participação e controle social 
do SUS;

II – produção de conhecimento científico 
e tecnológico em saúde da população negra;

III – desenvolvimento de processos de 
informação, comunicação e educação para 
contribuir com a redução das vulnerabilidades 
da população negra.

Art. 8° Constituem objetivos da Política Nacional 
de Saúde Integral da População Negra:

I – a promoção da saúde integral da po-
pulação negra, priorizando a redução das desi-
gualdades étnicas e o combate à discriminação 
nas instituições e serviços do SUS;

II – a melhoria da qualidade dos sistemas 
de informação do SUS no que tange à coleta, 
ao processamento e à análise dos dados de-
sagregados por cor, etnia e gênero;

III – o fomento à realização de estudos 
e pesquisas sobre racismo e saúde da popu-
lação negra;

IV – a inclusão do conteúdo da saúde da 
população negra nos processos de formação 
e educação permanente dos trabalhadores 
da saúde;

V – a inclusão da temática saúde da 
população negra nos processos de formação 
política das lideranças de movimentos sociais 
para o exercício da participação e controle 
social no SUS.

Parágrafo único. Os moradores das comunidades 
de remanescentes de quilombos serão beneficiários 
de incentivos específicos para a garantia do direito à 

saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, 
no saneamento básico, na segurança alimentar e nu-
tricional e na atenção integral à saúde.

CAPÍTULO II 
Do Direito à Educação, à Cultura,  

ao Esporte e ao Lazer

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 9° A população negra tem direito a partici-
par de atividades educacionais, culturais, esportivas 
e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 
de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua 
comunidade e da sociedade brasileira.

Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 
9°, os governos federal, estaduais, distrital e munici-
pais adotarão as seguintes providencias:

I – promoção de ações para viabilizar 
e ampliar o acesso da população negra ao 
ensino gratuito e as atividades esportivas e 
de lazer;

II – apoio a iniciativa de entidades que 
mantenham espaço para promoção social e 
cultural da população negra;

III – desenvolvimento de campanhas edu-
cativas, inclusive nas escolas, para que a soli-
dariedade aos membros da população negra 
faca parte da cultura de toda a sociedade;

IV – implementação de políticas públi-
cas para o fortalecimento da juventude negra 
brasileira.

Seção II 
Da Educação

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e de ensino médio, públicos e privados, e obri-
gatório o estudo da história geral da África e da história 
da população negra no Brasil, observado o disposto na 
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1° Os conteúdos referentes a história da popu-
lação negra no Brasil será ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição 
decisiva para o desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural do País.

§ 2° O Órgão competente do Poder Executivo fo-
mentara a formação inicial e continuada de professores 
e a elaboração de material didático especifico para o 
cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3° Nas datas comemorativas de caráter cívico, 
os Órgãos responsáveis pela educação incentivarão a 
participação de intelectuais e representantes do mo-
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vimento negro para debater com os estudantes suas 
vivências relativas ao tema em comemoração.

Art. 12. Os Órgãos federais, distritais e estaduais 
de fomento à pesquisa e à pó- graduação poderão criar 
incentivos à pesquisas e à programas de estudo voltados 
para temas referentes às relações étnicas, aos quilom-
bos e às questões pertinentes à população negra.

Art. 13. OI Poder Executivo federal, por meio dos 
Órgãos competentes, incentivará as instituições de 
ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da 
legislação em vigor, a:

I – resguardar os princípios da ética em 
pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros 
de pesquisa, nos diversos programas de pós-
graduação que desenvolvam temáticas de in-
teresse da população negra;

II – incorporar nas matrizes curriculares 
dos cursos de formação de professores temas 
que incluam valores concernentes à pluralidade 
étnica e cultural da sociedade brasileira;

III – desenvolver programas de extensão 
universitária destinados a aproximar jovens ne-
gros de tecnologias avançadas, assegurado o 
princípio da proporcionalidade de gênero entre 
os beneficiários;

IV – estabelecer programas de coopera-
ção técnica, nos estabelecimentos de ensino 
públicos, privados e comunitários, com as es-
colas de educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e ensino técnico, para a formação 
docente baseada em princípios de equidade, de 
tolerância e de respeito às diferenças étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará 
ações socioeducacionais realizadas por entidades do 
movimento negro que desenvolvam atividades vol-
tadas para a inclusão social, mediante cooperação 
técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre 
outros mecanismos.

Art. 15. O Poder Público adotará programas de 
ação afirmativa.

Art. 16. O Poder Executivo Federal, por meio dos 
órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da 
igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os 
programas de que trata esta Seção.

Seção III 
Da Cultura

Art. 17. O Poder Público garantirá o reconheci-
mento das sociedades negras, clubes e outras formas 
de manifestação coletiva da população negra, com 
trajetória histórica comprovada, como patrimônio his-

tórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da 
Constituição Federal.

Art. 18. É assegurado aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos o direito à preservação 
de seus usos, costumes, tradições e manifestos reli-
giosos, sob a proteção do Estado.

Parágrafo único. A preservação dos documentos 
e dos sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos, tombados nos termos do § 5° 
do art. 216 da Constituição Federal, receberá especial 
atenção do Poder Público.

Art. 19. O Poder Público incentivará a celebração 
das personalidades e das datas comemorativas relacio-
nadas à trajetória do samba e de outras manifestações 
culturais de matriz africana, bem como sua comemora-
ção nas instituições de ensino públicas e privadas.

Art. 20. O Poder Público garantirá o registro e a 
proteção da capoeira, em todas as suas modalidades, 
como bem de natureza imaterial e de formação da 
identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216 
da Constituição Federal.

Parágrafo único. O Poder Público buscará ga-
rantir, por meio dos atos normativos necessários, a 
preservação dos elementos formadores tradicionais 
da capoeira nas suas relações internacionais.

Seção IV 
Do Esporte e Lazer

Art. 21. O Poder Público fomentará o pleno acesso 
da população negra às práticas desportivas, consoli-
dando o esporte e o lazer como direitos sociais.

Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto 
de criação nacional, nos termos do art. 217 da Cons-
tituição Federal.

§ 1° A atividade de capoeirista será reconhecida 
em todas as modalidades em que a capoeira se mani-
festa, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo 
livre o exercício em todo o território nacional.

§ 2° É facultado o ensino da capoeira nas institui-
ções públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres 
tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

CAPITULO III 
Do Direito à Liberdade de Consciência e de 

Crença e ao Livre Exercício dos Cultos Religiosos

Art. 23. E inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a prote-
ção aos locais de culto e a suas liturgias.

Art. 24. O direito a liberdade de consciência e 
de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de 
matriz africana compreende:
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I – a pratica de cultos, a celebração de 
reuniões relacionadas a religiosidade e a fun-
dação e manutenção, por iniciativa privada, de 
lugares reservados para tais fins;

II – a celebração de festividades e ceri-
mônias de acordo com preceitos das respec-
tivas religiões;

III – a fundação e a manutenção, por 
iniciativa privada, de instituições beneficentes 
ligadas as respectivas convicções religiosas;

IV – a produção, a comercialização, a aqui-
sição e o uso de artigos e materiais religiosos 
adequados aos costumes e as práticas funda-
das na respectiva religiosidade, ressalvadas as 
condutas vedadas por legislação especifica;

V – a produção e a divulgação de publi-
cações relacionadas ao exercício e á difusão 
das religiões de matriz africana;

VI – a coleta de contribuições financeiras 
de pessoas naturais e jurídicas de natureza 
privada para a manutenção das atividades re-
ligiosas e sociais das respectivas religiões;

VII – o acesso aos órgãos e aos meios 
de comunicação para divulgação das respec-
tivas religiões;

VIII – a comunicação ao Ministério Pú-
blico para abertura de ação penal em face de 
atitudes e práticas de intolerância religiosa 
nos meios de comunicação e em quaisquer 
outros locais.

Art. 25. E assegurada a assistência religiosa aos 
praticantes de religiões de matrizes africanas interna-
dos em hospitais ou em outras instituições de inter-
nação coletiva, inclusive aqueles submetidos a pena 
privativa de liberdade.

Art. 26. O Poder Público adotarão as medidas 
necessárias para o combate à intolerância com as re-
ligiões de matrizes africanas e à discriminação de seus 
seguidores, especialmente com o objetivo de:

I – coibir a utilização dos meios de comunica-
ção social para a difusão de proposições, imagens ou 
abordagens que exponham pessoa ou grupo ao 6dio 
ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade 
de matrizes africanas;

II – inventariar, restaurar e proteger os documen-
tos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os 
monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos 
vinculados às religiões de matrizes africanas;

III – assegurar a participação proporcional de 
representantes das religiões de matrizes africanas, 
ao lado da representação das demais religiões, em 
comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de 
deliberação vinculadas ao Poder Público.

CAPÍTULO IV 
Do Acesso a Terra e à Moradia Adequada

SEÇÃO I 
Do Acesso a Terra

Art. 27. O Poder Público elaborará e implemen-
tará políticas públicas capazes de promover o acesso 
da população negra a terra e às atividades produtivas 
no campo.

Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das 
atividades produtivas da população negra no campo, 
o Poder Público promoverá ações para viabilizar e am-
pliar o seu acesso ao financiamento agrícola.

Art. 29. Serão assegurados à população negra a 
assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao 
crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de 
logística para a comercialização da produção.

Art. 30. O Poder Público promoverá a educação 
e a orientação profissional agrícola para os trabalha-
dores negros e as comunidades negras rurais.

Art. 31. Aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Es-
tado emitir-lhes os títulos respectivos.

Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e de-
senvolverá políticas públicas especiais voltadas para o 
desenvolvimento sustentável dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, respeitando as tradições 
de proteção ambiental das comunidades.

Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanes-
centes das comunidades dos quilombos receberão dos 
órgãos competentes tratamento especial diferenciado, 
assistência técnica e linhas especiais de financiamen-
to público, destinados à realização de suas atividades 
produtivas e de infraestrutura.

Art. 34. Os remanescentes das comunidades 
dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas 
previstas nesta e em outras leis para a promoção da 
igualdade étnica.

SEÇÃO II 
Da Moradia

Art. 35. O Poder Público garantirá a implemen-
tação de políticas públicas para assegurar o direito à 
moradia adequada da população negra que vive em 
favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degra-
dadas ou em processo de degradação, a fim de rein-
tegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no 
ambiente e na qualidade de vida.

Parágrafo único. O direito à moradia adequada, 
para os efeitos desta Lei, inclui não apenas o provimento 
habitacional, mas também a garantia da infraestrutura 
urbana e dos equipamentos comunitários associados 
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à função habitacional, bem como a assistência técnica 
e jurídica para a construção, a reforma ou a regulari-
zação fundiária da habitação em área urbana.

Art. 36. Os programas, projetos e outras ações 
governamentais realizadas no âmbito do Sistema Na-
cional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), re-
gulado pela Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
devem considerar as peculiaridades sociais, econômi-
cas e culturais da população negra.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios estimularão e facilitarão a participação 
de organizações e movimentos representativos da 
população negra na composição dos conselhos cons-
tituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou pri-
vados, promoverão ações para viabilizar o acesso da 
população negra aos financiamentos habitacionais.

CAPÍTULO V 
Do Trabalho

Art. 38. A implementação de políticas voltadas 
para a inclusão da população negra no mercado de 
trabalho será de responsabilidade do Poder Público, 
observando-se:

I – o instituído neste Estatuto;
II – os compromissos assumidos pelo 

Brasil ao ratificar a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, de 1965;

III – os compromissos assumidos pelo 
Brasil ao ratificar a Convenção nº 111, de 
1958, da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), que trata da discriminação no 
emprego e na profissão;

IV – os demais compromissos formal-
mente assumidos pelo Brasil perante a comu-
nidade internacional.

Art. 39. O Poder Público promoverá ações que 
assegurem a igualdade de oportunidades no mercado 
de trabalho para a população negra, inclusive mediante 
a implementação de medidas visando à promoção da 
igualdade nas contratações do setor público e o incen-
tivo à adoção de medidas similares nas empresas e 
organizações privadas.

§ 1º A igualdade de oportunidades será lograda 
mediante a adoção de políticas e programas de forma-
ção profissional, de emprego e de geração de renda 
voltados para a população negra.

§ 2º As ações visando a promover a igualdade 
de oportunidades na esfera da administração pública 
far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a se-

rem estabelecidas em legislação específica e em seus 
regulamentos.

§ 3º O Poder Público estimulará, por meio de incen-
tivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado.

§ 4º As ações de que trata o caput deste artigo 
assegurarão o princípio da proporcionalidade de gê-
nero entre os beneficiários.

§ 5º Será assegurado o acesso ao crédito para 
a pequena produção, nos meios rural e urbano, com 
ações afirmativas para mulheres negras.

§ 6º O Poder Público promoverá campanhas de 
sensibilização contra a marginalização da mulher ne-
gra no trabalho artístico e cultural.

§ 7º O Poder Público promoverá ações com o objetivo 
de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos 
setores da economia que contem com alto índice de ocu-
pação por trabalhadores negros de baixa escolarização.

Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) formulará políti-
cas, programas e projetos voltados para a inclusão da 
população negra no mercado de trabalho e orientará a 
destinação de recursos para seu financiamento.

Art. 41. As ações de emprego e renda, promo-
vidas por meio de financiamento para constituição e 
ampliação de pequenas e médias empresas e de pro-
gramas de geração de renda, contemplarão o estímulo 
à promoção de empresários negros.

Parágrafo único. O Poder Público estimulará as 
atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos 
locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, 
os usos e os costumes da população negra.

Art. 42. O Poder Executivo federal poderá imple-
mentar critérios para provimento de cargos em comissão 
e funções de confiança destinados a ampliar a partici-
pação de negros, buscando reproduzir a estrutura da 
distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, esta-
dual, observados os dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI 
Dos Meios de Comunicação

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de 
comunicação valorizará a herança cultural e a partici-
pação da população negra na história do País.

Art. 44. Na produção de filmes e programas desti-
nados à veiculação pelas emissoras de televisão e em 
salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática 
de conferir oportunidades de emprego para atores, 
figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e 
qualquer discriminação de natureza política, ideológi-
ca, étnica ou artística.

Parágrafo único. A exigência disposta no caput 
não se aplica aos filmes e programas que abordem 
especificidades de grupos étnicos determinados.
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Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias 
destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e 
em salas cinematográficas o disposto no art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administra-
ção pública federal direta, autárquica ou fundacional, 
as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista federais deverão incluir cláusulas de participa-
ção de artistas negros nos contratos de realização de 
filmes, programas ou quaisquer outras peças de ca-
ráter publicitário.

§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este ar-
tigo incluirão, nas especificações para contratação de 
serviços de consultoria, conceituação, produção e re-
alização de filmes, programas ou peças publicitárias, a 
obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de 
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto 
ou serviço contratado.

§ 2º Entende-se por prática de iguais oportunida-
des de emprego o conjunto de medidas sistemáticas 
executadas com a finalidade de garantir a diversida-
de étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao 
projeto ou serviço contratado.

§ 3º A autoridade contratante poderá, se conside-
rar necessário para garantir a prática de iguais oportu-
nidades de emprego, requerer auditoria por órgão do 
Poder Público federal.

§ 4º A exigência disposta no caput não se aplica 
às produções publicitárias quando abordarem especi-
ficidades de grupos étnicos determinados.

TÍTULO III 
Do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (SINAPIR)

CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar

Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Pro-
moção da Igualdade Racial (SINAPIR) como forma de 
organização e de articulação voltadas à implementa-
ção do conjunto de políticas e serviços destinados a 
superar as desigualdades étnicas existentes no País, 
prestados pelo Poder Público Federal.

§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão participar do Sinapir mediante adesão.

§ 2° O Poder Público Federal incentivará a socie-
dade e a iniciativa privada a participar do Sinapir.

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos

Art. 48. São objetivos do Sinapir:

I – promover a igualdade étnica e o com-
bate as desigualdades sociais resultantes do 

racismo, inclusive mediante adoção de ações 
afirmativas;

II – formular políticas destinadas a com-
bater os fatores de marginalização e a promo-
ver a integração social da população negra;

III – descentralizar a implementação de 
ações afirmativas pelos governos estaduais, 
distrital e municipais;

IV – articular planos, ações e mecanismos 
voltados a promoção da igualdade étnica;

V – garantir a eficácia dos meios e dos 
instrumentos criados para a implementação 
das ações afirmativas e o cumprimento das 
metas a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III 
Da Organização e Competência

Art. 49. O Poder Executivo Federal elaborará pla-
no nacional de promoção da igualdade racial contendo 
as metas, princípios e diretrizes para a implementa-
ção da Política Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (PNPIR).

§ 1° A elaboração, implementação, coordenação, 
avaliação e acompanhamento da PNPIR, bem como 
a organização, articulação e coordenação do Sinapir, 
será efetivados pelo órgão responsável pela política de 
promoção da igualdade étnica em âmbito nacional.

§ 2° É o Poder Executivo federal autorizado a 
instituir fórum intergovernamental de promoção da 
igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão res-
ponsável pelas políticas de promoção da igualdade 
étnica, com o objetivo de implementar estratégias que 
visem incorporação da política nacional de promoção 
da igualdade étnica nas ações governamentais de Es-
tados e Municípios.

§ 3° As diretrizes das políticas nacional e regio-
nal de promoção da igualdade étnica será elaboradas 
por órgão colegiado que assegure a participação da 
sociedade civil.

Art. 50. Os Poderes Executivos estaduais, distri-
tal e municipais, no âmbito das respectivas esferas de 
competência, poderão instituir conselhos de promoção 
da igualdade étnica, de caráter permanente e consul-
tivo, compostos por igual número de representantes 
de órgãos e entidades públicas e de organizações da 
sociedade civil representativas da população negra.

Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o 
repasse dos recursos referentes aos programas e ati-
vidades previstos nesta Lei aos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios que tenham criado conselhos de 
promoção da igualdade étnica.
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CAPÍTULO IV 
Das Ouvidorias Permanentes e do Acesso à  

Justiça e à Segurança

Art. 51. O Poder Público Federal instituirá, na for-
ma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igual-
dade Racial, para receber e encaminhar denúncias 
de preconceito e discriminação com base em étnia ou 
cor e acompanhar a implementação de medidas para 
a promoção da igualdade.

Art. 52. É assegurado às vítimas de discriminação 
étnica o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, 
à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia 
do cumprimento de seus direitos.

Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às 
mulheres negras em situação de violência, garantida a 
assistência física, psíquica, social e jurídica.

Art. 53. O Estado adotará medidas especiais 
para coibir a violência policial incidente sobre a po-
pulação negra.

Parágrafo único. O Estado implementará ações de 
ressocialização e proteção da juventude negra em conflito 
com a lei e exposta a experiências de exclusão social.

Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir 
atos de discriminação e preconceito praticados por 
servidores públicos em detrimento da população ne-
gra, observado, no que couber, o disposto na Lei n° 
7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e das 
ameaças de lesão aos interesses da população negra 
decorrentes de situações de desigualdade étnica, recor-
rer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, 
disciplinada na Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO V 
Do Financiamento das Iniciativas de Promoção 

da Igualdade Racial

Art. 56. Na implementação dos programas e das 
ações constantes dos planos plurianuais e dos orça-
mentos anuais da União, deverão ser observadas as 
políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso 
VII do art. 4° desta Lei e outras políticas públicas que 
tenham como objetivo promover a igualdade de opor-
tunidades e a inclusão social da população negra, es-
pecialmente no que tange a:

I – promoção da igualdade de oportuni-
dades em educação, emprego e moradia;

II – financiamento de pesquisas, nas áre-
as de educação, saúde e emprego, voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida da po-
pulação negra;

III – incentivo à criação de programas e 
veículos de comunicação destinados à divul-
gação de matérias relacionadas aos interesses 
da população negra;

IV – incentivo à criação e à manutenção 
de microempresas administradas por pessoas 
autodeclaradas negras;

V – iniciativas que incrementem o acesso 
e a permanência das pessoas negras na educa-
ção fundamental, média, técnica e superior;

VI – apoio a programas e projetos dos 
governos estaduais, distrital e municipais e de 
entidades da sociedade civil voltados para a 
promoção da igualdade de oportunidades para 
a população negra;

VII – apoio a iniciativas em defesa da 
cultura, da memória e das tradições africanas 
e brasileiras.

§ 1° O Poder Executivo federal é autorizado a 
adotar medidas que garantam, em cada exercício, a 
transparência na alocação e na execução dos recursos 
necessários ao financiamento das ações previstas nes-
te Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos 
recursos orçamentários destinados aos programas de 
promoção da igualdade, especialmente nas áreas de 
educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento 
agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, 
cultura, esporte e lazer.

§ 2° Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a contar 
do exercício subsequente a publicação deste Estatuto, 
os órgãos do Poder Executivo federal que desenvol-
vem políticas e programas nas áreas referidas no § 1° 
deste artigo discriminarão em seus orçamentos anu-
ais a participação nos programas de ação afirmativa 
referidos no inciso VII do art. 4° desta Lei.

§ 3° O Poder Executivo e autorizado a adotar 
as medidas necessárias para a adequada implemen-
tação do disposto neste artigo, podendo estabelecer 
patamares de participação crescente dos programas 
de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se 
refere o § 2° deste artigo.

§ 4° O órgão colegiado do Poder Executivo federal 
responsável pela promoção da igualdade racial acom-
panhará e avaliará a programação das ações referidas 
neste artigo nas propostas orçamentárias da União.

Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos 
ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos 
fiscal e da seguridade social para financiamento das 
ações de que trata o art. 56:

I – transferências voluntárias dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios;

II – doações voluntárias de particulares;
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III – doações de empresas privadas e 
organizações não governamentais, nacionais 
ou internacionais;

IV – doações voluntárias de fundos na-
cionais ou internacionais;

V – doações de Estados estrangeiros, 
por meio de convênios, tratados e acordos 
internacionais.

TÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 58. As medidas instituídas nesta Lei não ex-
cluem outras em prol da população negra que tenham 
sido ou venham a ser adotadas no âmbito da Unido, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 59. O Poder Executivo federal criará ins-
trumentos para aferir a eficácia social das medidas 
previstas nesta Lei e efetuará seu monitoramento 
constante, com a emissão e a divulgação de relató-
rios periódicos, inclusive pela rede mundial de com-
putadores.

Art. 60. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 7.716, de 1989, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.......... ................................... ......
Parágrafo único. Incorre na mesma pena 

quem, por motivo de discriminação de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional, 
obstar a promoção funcional.” (NR)

“Art. 4º ........ ................................ ..........
§ 1º Incorre na mesma pena quem, por 

motivo de discriminação de raça ou de cor ou 
práticas resultantes do preconceito de descen-
dência ou origem nacional ou étnica:

I – deixar de conceder os equipamentos 
necessários ao empregado em igualdade de 
condições com os demais trabalhadores;

II – impedir a ascensão funcional do em-
pregado ou obstar outra forma de benefício 
profissional;

III – proporcionar ao empregado trata-
mento diferenciado no ambiente de trabalho, 
especialmente quanto ao salário.

§ 2º Ficará sujeito às penas de multa e 
de prestação de serviços à comunidade, in-
cluindo atividades de promoção da igualdade 
racial, quem, em anúncios ou qualquer outra 
forma de recrutamento de trabalhadores exi-
gir aspectos de aparência próprios de raça 
ou etnia para emprego cujas atividades não 
justifiquem essas exigências.” (NR)

Art. 61. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 9.029, de 13 de abril 
de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 
2º e nos dispositivos legais que tipificam os cri-
mes resultantes de preconceito de etnia, raça 
ou cor, as infrações do disposto nesta Lei são 
passíveis das seguintes cominações:

 ......................................................”(NR)
“Art. 4º O rompimento da relação de tra-

balho por ato discriminatório, nos moldes desta 
lei, além do direito à reparação pelo dano mo-
ral, faculta ao empregado optar entre:

 .....................................................  (NR)

Art. 62. O art. 13 da Lei nº 7.347, de 1985, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se 
o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 13 ..................................................  
§ 1º  .......................................................
§ 2º Havendo acordo ou condenação 

com fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto 
no art. 1º desta Lei, a prestação em dinheiro 
reverterá diretamente ao fundo de que trata 
o caput e será utilizada para ações de pro-
moção da igualdade étnica, conforme defini-
ção do Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, na hipótese de extensão 
nacional, ou dos Conselhos de Promoção de 
Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hi-
póteses de danos com extensão regional ou 
local, respectivamente.” (NR)

Art. 63. O § 1º do art. 1º da Lei no 10.778, de 24 
de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º ...................................................  
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-

se por violência contra a mulher qualquer ação 
ou conduta, baseada no gênero, inclusive de-
corrente de discriminação ou desigualdade 
étnica, que cause morte, dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico a mulher, tanto no 
âmbito público quanto no privado.

 .....................................................” (NR)

Art. 64. O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.716, de 1989, 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 20 ..................................................
 ..............................................................  
§ 3º ........................................................
 ..............................................................
III – a interdição das respectivas mensa-

gens ou paginas de informação na rede mun-
dial de computadores.

 ...................................................  “ (NR)
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Art. 65. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação.

ADENDO AO VOTO CONSTANTE DO 
PARECER N° 816, DE 2010-CCJ

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena-
do n° 213, de 2003, do Senador Paulo Paim, 
que institui o Estatuto da Igualdade Racial; 
altera as Leis n°S 7.716, de 5 de janeiro de 
1989; 9.029, de 13 de abril de 1995; 7.347. 
de 24 de julho de 1985; 10.778, de 24 de no-
vembro de 2003; e o Decreto-lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

Relator: Senador Demóstenes Torres

Considerando que no Parecer n° 816, de 2010-
CCJ, lançado no SDC n° 213, de 2003, consta, na análise, 
um parágrafo com a seguinte redação: “Por tal motivo, re-
jeito, em vários artigos, qualquer menção à raça no Subs-
titutivo, mantendo apenas menções a cor, com exceção 
dos dispositivos que se referem a nomes de programas 
governamentais já existentes”, e que os devidos ajustes 
redacionais não foram expressamente contemplados no 
voto; e a fim de que prevaleça a fundamentação deste 
relator, estampada na análise, que foi acatada e aprova-
da pelos plenários do Senado e da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, objeto de amplo acordo 
do qual participaram, além do relator, o Senador Paulo 
Paim, autor do projeto, e os ministros (atual e anteces-
sor) da Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR), hei por bem apresentar 
o presente ADENDO, nos seguintes termos:

NO ART. 50

Promova-se alteração no caput do artigo 50, do 
SCD n° 213, de 2003, mudando-se as expressões “ini-
qüidades raciais” para “desigualdades étnicas”, ficando 
o dispositivo com a seguinte redação:

“Art. 50. Fica instituído o Sistema Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial (SINA-
PIR) como forma de organização e de articu-
lação voltadas à implementação do conjunto 
de políticas e serviços destinados a superar 
as desigualdades étnicas existentes no País, 
prestados pelo Poder Público Federal.

 ..............................................................
 ............................................................ .”

NO ART. 51

Promova-se alteração no artigo 51, do SCD no 
213, de 2003, mudando-se a expressão “racial”, dos 

incisos I e IV, para “étnica”, ficando o dispositivo com 
a seguinte redação:

“Art. 51.  ................................................
 ..............................................................
I – promover a igualdade étnica e o com-

bate as desigualdades sociais resultantes do 
racismo, inclusive mediante adoção de ações 
afirmativas;

 ..............................................................
IV – a articulação de planos, ações e 

mecanismos voltados à promoção da igual-
dade étnica;

 ..............................................................

NO ART. 52

Promova-se alteração nos parágrafos 1°, 2° e 
3º do art. 52 do SCD n° 213, de 2003, mudando-se a 
expressão “racial” para “étnica”, ficando o artigo com 
a seguinte redação:

Art. 52.  ..................................................
§ 1° A elaboração, implementação, co-

ordenação, avaliação e acompanhamento da 
política nacional de promoção da igualdade 
racial, bem como a organização, articulação e 
coordenação do Sinapir, serão efetivados pelo 
órgão responsável pela política de promoção 
da igualdade étnica em âmbito nacional.

§ 2° Fica o Poder Executivo Federal auto-
rizado a instituir fórum intergovernamental de 
promoção da igualdade étnica, a ser coorde-
nado pelo órgão responsável pelas políticas de 
promoção da igualdade étnica, com o objetivo 
de implementar estratégias que visem à incor-
poração da política nacional de promoção da 
igualdade étnica nas ações governamentais 
de Estados e Municípios.

§ 3° As diretrizes das políticas nacional 
e regional de promoção da igualdade étnica 
serão elaboradas por órgão colegiado que as-
segure a participação da sociedade civil.

NO ART. 53

Promova-se alteração no caput e no parágrafo 
único do art. 53 do SCD n° 213, de 2003, modificando 
a expressão “racial” para “étnica”, ficando o artigo com 
a seguinte redação:

Art. 53. Os Poderes Executivos estaduais, 
distrital e municipais, no âmbito das respectivas 
esferas de competência, poderão instituir conse-
lhos de promoção da igualdade étnica, de caráter 
permanente e consultivo, compostos por igual 
número de representantes de órgãos e entida-
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des públicas e de organizações da sociedade 
civil representativas da população negra.

Parágrafo único. O Poder Executivo prio-
rizará o repasse dos recursos referentes aos 
programas e atividades previstos nesta Lei 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
que tenham criado conselhos de promoção 
da igualdade étnica. 

Sala das Sessões, – Senador Demóstenes 
Torres.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em votação a redação final.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item extrapauta (continuação)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 372, DE 2009

Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2009, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que autori-
za a Comissão Diretora do Senado Federal a 
propor atualização do Plano de Carreira dos 
Sevidores do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Consulto o Senador Eduardo Suplicy se ainda 
deseja fazer uso da palavra, já que eu gostaria de 
colocar essa matéria em votação, mas, de qualquer 
maneira, é regimental. 

Concedo a palavra ao Exmº Sr. Senador Eduardo 
Suplicy para discutir a matéria. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, Pela Ordem, o Senador Jayme 
Campos. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu só quero prestar um escla-
recimento ao Senador Pedro Simon, quando ele disse 
aqui que a Gráfica do Senado tem mais funcionários do 
que a Veja. Da Veja, não. Ele falou da televisão. A Veja 
roda uma vez por semana; e a Gráfica do Senado roda 
24 horas todos os dias, até para atender à demanda 
que existe aqui em relação às matérias sobre todos 
os assuntos inerentes ao Senado Federal.

Segundo, acho que essa matéria está bem dis-
cutida, é óbvio e evidente que respeitamos a opinião, 
tenho a maior admiração pelo Senador Pedro Simon. 
Todavia, não podemos também expor o Senado Federal, 
quando vem um Senador do quilate, do tamanho, da 
grandeza do Senador Pedro Simon dizer que a Gráfica 
do Senado tem mais funcionário que a Veja. Ora, isso, 

diante da opinião pública brasileira, dá a entender que, 
lamentavelmente, isso aqui é um verdadeiro cabide 
de emprego, o que não é verdade. Quando o Senador 
Pedro Simon diz aqui também que a Casa, lá atrás, 
trabalhava segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, 
imagino que a mesma disposição que os funcionários 
tinham no passado têm hoje de trabalhar. É óbvio e 
evidente que depende exclusivamente de nós Sena-
dores, sobretudo da Mesa Diretora, convocar, se for o 
caso, até as sextas-feiras para votar matérias.

Portanto, é um esclarecimento que acho meritório 
e é louvável, tendo em vista que pode dar a entender à 
opinião pública brasileira que aqui há verdadeiros ca-
bides de emprego. E não é verdade, porque a Gráfica 
e o Senado funcionam todos os dias e praticamente 
por 24 horas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Asseguro a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy, para discutir a matéria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Marconi Perillo, quero dizer, especialmente ao 
meu querido colega, que tanto tem me ensinado aqui, 
por quem tenho tanto respeito, Senador Pedro Simon, 
que, juntamente com ele, com aqueles que fazem parte 
da Subcomissão de Reforma Administrativa, procurei 
fazer com que desta vez não votássemos daquela ma-
neira, sem conhecimento de causa.

Avalio que agora nós avançamos. Precisamos ir 
mais a fundo para conhecer inteiramente toda a estru-
tura de remuneração dos servidores. Inclusive foi nesse 
sentido que apresentei à Casa um projeto de resolução 
no qual a remuneração de todos os servidores da Casa 
passariam a ser publicadas, uma a uma, no Portal de 
Transparência. Consegui avançar porque, hoje, no Portal 
de Transparência, temos a relação completa de todos os 
servidores discriminados, sejam aqueles que trabalham 
no nosso gabinete aqui, como também tivermos em nos-
sos respectivos escritórios, em Porto Alegre, em São 
Paulo ou em Rio Branco, onde for, também está regis-
trado quais aqueles que trabalham, em Recife, ou onde 
for, fora do recinto do Senado. Então, nós Senadores, 
Senador Mão Santa temos de responder por aqueles 
que estão no nosso Portal de Transparência.

Avaliou o Senador Antonio Carlos Júnior, quando 
examinou a minha proposta, que individualizar os sa-
lários de um a um não seria adequado, poderia even-
tualmente ferir a privacidade.

Avaliei que foi um passo na direção do que queria e 
ainda quero. Proponho que cheguemos a isto um dia. 

Não avalio que seja inconstitucional, pois, quan-
do Presidente da Câmara Municipal coloquei isso em 
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prática, obtive o parecer de Goffredo da Silva Telles e 
José Afonso da Silva quando colocaram em seu pare-
cer, no momento em que fiz a indagação, que, “como 
são pagos pelo povo, é direito do povo saber quanto 
cada um ganha”. Da mesma maneira que a remune-
ração de nós, Senadores, dezesseis mil quinhentos e 
pouco, é transparente e mais todas as eventuais van-
tagens que temos é do conhecimento do povo, tam-
bém avalio que deva ser do conhecimento do povo a 
remuneração de cada servidor. 

Mas já avançamos. O Portal de Transparência hoje 
tem o nome de todos que trabalham e a tabela que diz 
para cada tipo de servidor, o técnico, o analista, o con-
sultor, o advogado, ou o que seja, qual a sua respectiva 
remuneração. Mas, como há certas vantagens e tudo, 
não se tem a devida transparência ainda completa.

Avalio que houve esse entendimento pelo qual, 
dentre outras coisas, deixou-se de ter uma vinculação 
ao subsídio parlamentar que poderia eventualmente 
para uma categoria de servidores, levar a uma vanta-
gem muito maior do que aquela que se estabeleceu. 
Porém, procurou-se chegar a um entendimento pelo 
qual os servidores, nos diversos níveis, passaram a 
considerar que a proposta tem um sentido de equi-
dade, faz-se um ajuste em relação à última vez que 
aconteceu um ajuste para os servidores do Senado, 
tendo em conta a inflação nesse período de quatro 
anos, estabeleceu-se que não mais haverá horas-extras 
como havia, estabeleceu-se que não haverá também 
remunerações adicionais para participação em certas 
comissões, que muitos consideram um certo abuso, 
uma falta de equidade, e assim por diante. 

Então quero aqui dizer que vou votar favoravel-
mente à proposta. 

Avalio que avançamos, Senador Heráclito Fortes, 
no sentido a se dar maior transparência. Mas eu quero 
propor à Mesa Diretora que avalie bem até porque o 
prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, in-
clusive do DEM, aplicou aquilo que eu gostaria de que 
passe a ter no Senado, ou seja, a divulgação completa 
de remuneração, um a um, de cada servidor da Casa. 
Assim, se o servidor a, b ou c estiver trabalhando em 
tal lugar, qualquer pessoa poderá perguntar: então você 
trabalha para o Senador Pedro Simon, para o Senador 
Eduardo Suplicy e você, então, tem uma remuneração 
que nos parece bastante boa. Então quero saber o que 
você faz. E a pessoa vai poder dizer: olha, eu trabalho 
para o Senado, para o Senador Pedro Simon, mas 
trabalho e realizo tal tipo de atividade, que me parece 
correspondente à dedicação que tenho. 

Assim, Sr. Presidente, gostaria de que, como 
parte de meu pronunciamento, esteja aqui colocada 
a nota sobre o Plano de Cargos e Salários do Senado 

Federal e análise descritiva do plano proposto porque 
é explicativa do que estamos votando. 

Portanto quero registrar que estou votando cons-
cientemente, para não ir além do tempo, quero respeitar 
o horário de poder votar essa matéria antes das 18:30 
horas e, portanto, aqui encerro, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

NOTA SOBRE O PLANO DE CARGOS E  
SALÁRIOS DO SENADO FEDERAL

Em: 22-6-2010.

Um novo parecer ao Projeto de Lei do Senado 
nº 372/2009 se fez necessário para corrigir as perdas 
decorrentes da retirada do Adicional de Especialização; 
da redação do índice da Gratificação de Desempenho 
de 45% para 40%; e, principalmente, para exclusão ex-
pressa de todas as formas de vinculação ao subsídio 
parlamentar, seja na remuneração ou sob qualquer 
espécie de gratificação.

A proposta de Plano de Cargos e Salários do 
Senado Federal:

de Estado – hoje a defasagem chega a 40%;

– na primeira, em 2010, representa im-
pacto de 9,82% da folha projetada de 2010, 
já previsto na LOA;

– na segunda, com a integralização do 
Plano em 2011, o impacto será de 10,13% so-
bre a folha corrigida de 2010, já com previsão 
na proposta orçamentária de 2011.

de Responsabilidade Fiscal com gastos de pes-
soal, que é de até 0,86%. Com a implantação do 
Plano o comprometimento será de aproximada-
mente 0,5%. Hoje é de 0,31%;

-
tentes, permanecendo apenas a seguinte estru-
tura remuneratória:

– Vencimento Básico
– Gratificação de Atividade Legislativa
– Gratificação de Representação
– Gratificação de Desempenho

-
porcionando a extinção de gratificações, equali-
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zando a base do sistema remuneratório do Se-
nado Federal;

-
sões Especiais, sendo preservadas apenas as 
expressamente previstas em lei;

-
gamento de horas-extras.

A elaboração do Plano teve a participação dos 
Órgãos, das categorias e representações de classe 
do Senado, atribuindo-lhe um caráter de consenso e 
integração.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2009, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que autoriza a Comis-
são Diretora do Senado a propor atualização do Plano 
de Carreira dos Servidores do Senado Federal.

Ao projeto foram oferecidas duas emendas pe-
rante a Mesa.

Parecer da Comissão Diretora nº 914, de 2010, Re-
lator: Senador Heráclito Fortes, favorável ao Projeto, nos 

termos da Emenda nº 3–CDir (Substitutivo), que oferece 
e pela prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2-Plen.

Discussão do projeto.
A discussão já foi feita.
Das emendas e do Substitutivo, em turno único. 

(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da Emenda nº 3, da Comissão Diretora, 

Substitutivo, que tem preferência regimental. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, as Srªs 

e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sen-
tados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e as Emendas nºs 1 e 2, de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Há sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora, oferecendo a redação do vencido, para o turno 
suplementar.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Estando a matéria em regime de urgência, 
passa-se à sua apreciação, em turno suplementar.

Discussão do substitutivo, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão. (Pausa.)
Não havendo emendas, discussão do substituti-

vo, em turno suplementar. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o substitutivo.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Câmara dos Deputados. (Pal-

mas.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, peço a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Antes de passar a palavra ao Senador Herá-
clito Fortes, eu gostaria de registrar a abstenção do 
Senador Pedro Simon.

Antes de conceder a palavra ao Senador Heráclito 
Fortes, apenas quero ressaltar que há cinco anos os 
servidores desta Casa, os servidores do Senado não 
têm aumento. Reivindicaram, debateram, buscaram 
consenso nesse projeto com a Mesa Diretora. Portanto, 
estamos aqui cumprindo a nossa missão. 

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs Senadores, nenhum sentimento 
tenho, neste momento, na tribuna desta Casa, a não 
ser a do dever cumprido.

Quero dizer que esse texto aprovado, com certeza, 
não foi o melhor para os servidores da Casa, mas era 
o único caminho possível para se começar a reparar 
injustiças de que esses servidores foram vítimas nesta 
Casa durante quatorze anos, quando discussões eram 
feitas a portas fechadas...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO. Fazendo soar a campainha) – Solicito às galerias, 
por gentileza, silêncio.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ... 
discussões eram feitas a portas fechadas, sem se-
quer ouvir...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Heráclito, permita-me. 

Senador Marconi Perillo, já foi tomada a decisão 
da Mesa. Eu creio que o mínimo que se pode esperar 
dos servidores da Casa é que se comportem de acor-
do com o Regimento, que eles conhecem muito bem. 
Portanto, não são permitidas essas manifestações 
como palmas. Creio que isso quebra a compostura 
com que devemos conduzir os trabalhos. São obriga-

dos a observar algo que conhecem bem. Portanto, que 
ouçam os oradores e que se regozijem na privacidade 
da sua intimidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Obrigado, Senador Arthur.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é lamentável que 
nós estejamos somente agora, anos depois, votando 
essa matéria com a participação do Plenário, com a 
abertura de prazos de votação, mas, acima de tudo, 
com a participação das diversas categorias da Casa.

Senador Pedro Simon, o grande avanço nesta 
Casa é trazer V. Exª para esta discussão. Esta Casa 
cresce, cresce e se engrandece com V. Exª honrando-a 
com o debate que vai definir, a partir de agora, um novo 
destino para a questão salarial dos servidores da Casa, 
até porque, se a Gráfica do Senado cresceu e inchou, 
ela inchou em um “trem da alegria”, em 1984, que V. 
Exª aprovou aqui. V. Exª era Senador quando o “trem 
Dalla” foi aprovado e votado. Dos “trens da alegria” que 
aconteceram nesta Casa nós da Mesa atual, não par-
ticipamos, não colaboramos e não contribuímos.

É bom, Senador Marconi Perillo, que isso fique 
bem claro. O “trem Dalla” que colocou nesta Casa 
1.500 servidores, dos quais mais de oitocentos tive-
ram o destino na Gráfica do Senado, que possibilita 
compará-la, inclusive, com a gráfica da Editora Abril, 
se deu em um momento em que esta Mesa que aqui 
está não tinha vez nem tinha voz.

Srªs e Srs. Senadores, o que nós fizemos aqui, 
hoje, nesta tarde, foi o início de uma correção. O ideal 
seria que nós pudéssemos também ter votado a re-
forma administrativa da Casa, que também faz corre-
ções, que diminuiu o número de servidores, que cor-
ta gorduras, que tira funções gratificadas, que reduz 
o número de cargos comissionados. Mas tudo tem o 
seu começo.

Esta Mesa assumiu com uma crise que adquiriu 
proporções nacionais. O Senado paralisou, a opinião pú-
blica voltou-se contra esta Casa, esta Casa sofreu, esta 
Casa apanhou. E coube a esta Mesa reabilitá-la. Falo 
isto, Senador Marconi Perillo, com certeza, em nome 
de todos nós que participamos desse colegiado. 

Tivemos a consciência das dificuldades que tínha-
mos que enfrentar. Corremos o risco de não conseguir 
sequer votar esse plano na data de hoje. Tivemos a 
responsabilidade de desacoplá-lo do plano da Câmara 
dos Deputados para não sermos responsáveis, ama-
nhã, no caso de um fracasso dessas negociações, 
por prejudicar a Casa vizinha. Felizmente, nós, hoje, 
chegamos, com a ajuda de todos os Líderes da Casa, 
mas, acima de tudo, com a oportunidade dada a todos 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31141 

os Senadores para que manifestassem sobre esse pla-
no, a votá-lo neste acordo que acabou de acontecer 
no Plenário desta Casa. 

Deu-se prazo, Senadores do Brasil, para que as 
divergências fossem discutidas. Deu-se prazo, inclusive, 
para que correções fossem feitas e nós as fizemos in-
clusive lá atrás. Nós fizemos correções. Nós corrigimos 
distorções e assumimos algumas responsabilidades. 

Quero dizer à Nação que este aumento tem um 
efeito e uma repercussão de 9%, muito próximo do que 
foi o aumento dos aposentados, de 7,7%, para uma 
categoria que vinha, há quase quatorze anos, sendo 
injustiçada e sendo esquecida por penduricalhos que 
lhe davam aumentos eventuais, mas que não davam 
garantias aos servidores no caso de aposentadoria.

Certa vez, meu caro Presidente Marconi Perillo, 
assustei-me ao deparar-me, no corredor da Casa, com 
uma exemplar funcionária que, ao se aposentar, teve 
uma perda salarial de quase R$5 mil e não entendia 
por quê. Depois é que foi ver que os penduricalhos de 
ocasião ela não carregava após a aposentadoria.

O que nós estamos fazendo agora, Senador De-
móstenes, é uma correção. E eu quero dizer aos se-
nhores, com toda a certeza: o que votamos aqui só foi 
possível – e quero fazer justiça – graças à compreensão 
dos servidores da Casa, que se confrontaram, que se 
defrontaram em debates internos, que se convenceram 
de que era melhor perder algumas vantagens imediatas 
que perder tudo. Se não houvesse, Senador Mão Santa, 
essa consciência da Casa... Eu dizia, desde o primeiro 
momento: “só assinarei essa proposta de readequação 
desse plano, se houver uma consciência dos servidores 
da Casa”. Isto por um motivo muito simples, Senador 
Demóstenes: nós somos passageiros; eles não. Então, 
esse plano teria de ser um plano dos servidores. 

As repercussões, que, muitas vezes, a imprensa tur-
binou, que, muitas vezes, a imprensa superdimensionou, 
são bem inferiores às que tivemos na reforma do Tribunal 
de Contas, na reforma do Judiciário como um todo e, in-
clusive, na reforma da Câmara dos Deputados.

Daí porque, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
esse é um plano que não tem dono. Amanhã, ninguém 
se arvore de ser o dono desse plano. Nem eu, como 
relator, tenho esse direito. Esse texto é um texto comum 
dos servidores, do Diretor-Geral da Casa, Dr. Haroldo, 
da Drª Dóris, dos servidores de todas as categorias, que 
enfrentaram divergências, que corrigiram distorções e 
que fizeram com que fosse possível estarmos aqui, nesta 
tarde, Sr. Presidente, para votá-lo e aprová-lo. 

De forma que faço este registro e assumo a res-
ponsabilidade total dos erros que amanhã possam 
sobre ele recair.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Heráclito Fortes, eu gostaria apenas 
de agregar a esse rol de pessoas que colaboraram o 
nome da servidora Analice, nossa Chefe de gabinete, 
que colaborou muito, também, com a concepção do 
acordo que foi feito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É 
verdade.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Parabéns a V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
gostaria de colocar nesse rol todos os servidores que 
contribuíram. Não quero cometer nenhuma injustiça 
porque houve servidores que colaboraram, uns ano-
nimamente, outros de maneira mais decisiva. Eu não 
poderia, por exemplo, esquecer a Cláudia Lyra.

Então, quero dizer que esta é uma vitória da Casa 
como um todo, e que todos os senhores servidores, 
os que tiveram benefícios maiores ou benefícios me-
nores, se considerem vitoriosos, porque esta é uma 
conquista dos servidores da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Desejo informar que, por acordo de Lideranças, 
será repetido o painel para a sessão de amanhã.

Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros 
pela Liderança do PMDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

Tenho um assunto de força maior que me faz 
deixar o Senado e peço a V. Exª, Sr. Presidente, que 
considere como lidos dois pronunciamentos, um deles 
em que eu louvo a iniciativa do Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Só 
quero comunicar que está encerrada a Ordem do Dia. 

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009. 
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2  
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010. 

3 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010. 

4  
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. 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos. 

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges. 
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9 
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. 

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2003 

Quarta sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 89, de 2003, tendo como primeira 
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá 
nova redação aos arts. 93 e 95 da Consti-
tuição Federal, para impedir a utilização da 
aposentadoria dos magistrados 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. 

11 
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. 

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 
(nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Paim), que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

15 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DACÂMARA 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 
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a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

16 
SUBSTITUTIVO AO 

 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 

Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas. 

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas. 
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Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
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setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

31  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Maurício Rabelo), 
que altera a redação do art. 70 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a pro-
teção do consumidor (inclui a substituição ou reti-
rada de peças e componentes, sem autorização 
do consumidor no fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social. 

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns. 
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35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

 
36  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que institui 
o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emen-
da nº 1-CAS, que apresenta. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
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A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

46  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 191, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executi-
vo a realizar doação para a reconstrução de 
Gaza. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, 
de 2010, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy. 

48  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77, 
de 2007 (apresentado como conclusão do Pa-
recer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as 
contas do Governo Federal, do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Jus-
tiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal 
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça 
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios e do Ministério Público da 
União, relativas ao exercício de 2003. 
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49  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

50 
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 iniciati-
va da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito dos Correios, que acrescenta dispositivos 
ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de 
março de 1952, que dispõe sobre as Comissões 
Parlamentares de Inquérito (tipifica as condutas 
de fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inquéri-
tos, 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. 

51  
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. 

52  
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. 

53  
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. 

54  
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 
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8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, 
índices e indicadores de produtividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
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 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. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
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do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
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 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 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-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
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Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

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 363, 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 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
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 Pro-
jeto de Lei do Senado nº 381, de 2005-
Complementar, de autoria do Senador Pe-
dro 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. 

65  
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. 

66  
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-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 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. 

68 
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. 

69 
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 
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comentaristas de programas de rádio ou televisão 
que não se afastarem de suas funções até um ano 
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos 
eletivos de exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 

257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31156 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

–1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

–2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

73 
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. 

74  
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-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 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
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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. 

76 
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. 

77  
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. 

78  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 190, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 17, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

80  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
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Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Está 
encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito bem, Presi-
dente.

Louvo a iniciativa do presidente e do secretário-
geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Drs. Ophir Cavalcante Júnior e Marcus Viní-
cius Furtado Coelho, pelo lançamento do livro Ficha 
Limpa: a Vitória da Sociedade, que acaba sendo um 
roteiro sobre como se deve portar o eleitor.

Historia tudo, historia todos os passos que leva-
ram à aprovação do Ficha Limpa, até as consequên-
cias – que não são tão leves quanto pareceriam para 
alguns – que se verificam neste momento.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, eu aqui também 
me refiro pela milésima vez à refinaria de Manaus, a 
Refinaria Isaac Sabbá (Reman). O Ministro Márcio Zim-
mermann marcou, terça-feira, encontro, imagino que 
com toda a Bancada federal, mas com certeza com os 
Senadores do Amazonas (Senador Alfredo Nascimen-
to, Senador Jefferson Praia e eu), e imagino que com 
os Deputado também, para esclarecer – e eu espero 

que ele esclareça – essa dolorosa dúvida quanto a se 
investir ou não se investir na refinaria de Manaus. 

Se não se investe em Manaus, na refinaria de 
Manaus, se liquida uma obra de 60 anos, pioneira; 
se faz o Estado perder, de início, de 25% a 30% de 
ICMS, prejudicando o Estado, Capital e Municípios – e 
os Municípios do Amazonas já são bastantes pobres 
para sofrerem mais esse golpe –; e se impede a con-
solidação do polo petroquímico do meu Estado.

Portanto, espero sair da reunião de terça-feira com 
esclarecimentos suficientes. Prefiro a paz. Por outro 
lado – e isso não é segredo para ninguém –, se não 
houver convencimento claro, se eu perceber que con-
tinua a ameaça à refinaria de Manaus, serei obrigado 
a partir para obstrução da votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Já estou avisando isso com toda 
antecedência, com toda lealdade, até porque acho que 
deve haver lealdade até quando se está em situação 
de adversidade com alguém. Não aceito deslealdade 
com amigos muito menos, nem com inimigos, e não 
somos inimigos do Governo. Não aceito deslealdade 
com adversários; não sou desleal com ninguém, quem 
quer que seja. Portanto, caso não saia convencido de 
que está salvaguardada a refinaria de Manaus e o 
polo petroquímico do meu Estado, eu partirei, repito, 
para a obstrução da LDO. É o que me resta fazer, é 
a arma que tenho. Mas confio que o Ministro, gentil, 
atento, cavalheiro, que prontamente respondeu à in-
dagação que lhe fiz na Comissão de Minas e Energia, 
confio que ele haverá de mostrar documentalmente, 
com muita clareza, que essas ameaças não passam 
de falsas ameaças. Espero que seja assim.

Portanto, agradeço a V. Exª e agradeço ao Se-
nador Líder do PMDB pela gentileza de me ter cedido 
essa parte do tempo e encaminho à Mesa os pronun-
ciamentos que peço sejam publicados na sua inteire-
za, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, não posso deixar de registrar neste 
plenário efusivos cumprimentos ao presidente e ao 
secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante Junior e Mar-
cus Vinicius Furtado Coelho, pelo lançamento do livro 
Ficha Limpa: a Vitória da Sociedade.

É uma pequena obra em número de páginas – 
apenas 136 – mas grande pela importância que tem 
sobretudo nestas vésperas de eleições. Ela traz as 
informações que tanta gente quer e precisa saber a 
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respeito desse notável avanço que demos no sentido 
da moralização da vida pública brasileira. 

O livro, prefaciado por nosso colega Demóstenes 
Torres, relator da matéria na Comissão de Constituição 
e Justiça, historia, em linguagem acessível, a trajetória 
da proposição de origem popular, que sofreu modifica-
ções e aperfeiçoamentos em sua tramitação; e discorre 
sobre os principais pontos da nova lei.

No final, são anexados textos de leis anteriores 
sobre inelegibilidade; quadro comparativo sobre as 
modificações; o parecer do deputado Índio da costa, 
relator do Grupo de Trabalho da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara; o parecer do deputado 
José Eduardo Cardozo, naquela Comissão; o parecer 
do senador Demóstenes Torres; e o voto do relator da 
matéria no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Hamil-
ton Carvalhido. 

Traz a resposta do TSE à consulta que fiz, sobre 
se a lei se aplicaria ou não às eleições deste ano. E 
também a decisão do Tribunal sobre a controvertida 
interpretação que se estava dando para o alcance da 
lei no que se refere a situações passadas. 

Enfim, o livro contém tudo de que precisam ad-
vogados, políticos, juízes, procuradores e todos quan-
tos se interessem em saber o que é a Lei da Ficha 
Limpa.

Dizem os autores que “a lei de origem popular 
muda a face política País. 

Muda mesmo. E não muda apenas pelo fato de 
estabelecer condições de elegibilidade que estabele-
cem uma barreira para quem tenha a ficha suja. Muda 
pelo fato de a sociedade ter dado forte demonstração 
de que está decidida a agir. Mais de 1 milhão e 700 
mil eleitores assinaram inicialmente essa iniciativa, 
que teve à frente, entre tantas entidades, a OAB e a 
CNBB. E o número de assinantes foi subindo, até pas-
sar dos 7 milhões.

Na Câmara dos Deputados, a proposição, como 
se sabe, encontrou certa resistência, que no entanto 
foi-se desvanecendo à medida que crescia a pressão 
por parte da OAB, da CNBB, de várias outras entida-
des e da imprensa. Quando aqui chegou, já estávamos 
sintonizados com a vontade do eleitorado. Suprimimos 
prazos e a aprovamos com facilidade e rapidez até 
surpreedentes. 

Não podemos, porém, nós, políticos, ficar de bra-
ços cruzados, sob pena de novamente o Congresso 
vir a ser atropelado pela iniciativa popular.

Está aí, a nos desafiar, há tanto tempo, a neces-
sária reforma política. Muito nela se fala, mas pouco 
se faz. Não poderá ser protelada por mais tempo. Deve 
ser uma das primeiras providências do próximo ano, 
sob novo governo. Se não a fizermos, certamente a 

sociedade a fará, com a apresentação de novas pro-
posições de origem popular. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, mais uma vez volto a esta tribuna para 
tratar de assunto muito relevante para meu Estado.

Trata-se da Refinaria Isaac Sabbá, de Manaus.
Sabem os que já me ouviram que desde a sema-

na passada venho transmitindo a minha preocupação, 
a preocupação do povo amazonense, com as notícias 
de que teriam sido cortadas verbas orçamentárias im-
prescindíveis à modernização daquela Refinaria.

Se procedentes as notícias, a Refinaria entraria 
em progressivo declínio, até transformar-se em mero 
terminal de distribuição, em vez de ser a propulsora 
de um polo petrolífero baseado no óleo e no gás que 
vêm da bacia do rio Solimões, a partir de Urucu, no 
município de Coari.

Logo depois que levantei a questão pela primeira 
vez, na Comissão de Infraestrutura, recebi telefonema 
do Ministro das Minas e Energia, Márcio Zimmermann. 
Foi atencioso e gentil. Disse que iria convidar-me para 
reunião, esta semana, com ele e técnicos, no Ministé-
rio, para esclarecer o assunto.

Agora chegou ao meu gabinete o convite do se-
nhor Ministro – endereçado também aos outros dois 
Senadores do Amazonas, Alfredo Nascimento e Je-
fferson Praia – para a reunião que se realizará terça-
feira, dia 29.

Com o convite, veio cópia do Plano de Negócios 
2010/2014 da Petrobras, que por sinal mereceu seve-
ras críticas no principal editorial da edição de hoje do 
jornal O Estado de S.Paulo. Não vou, neste momento, 
entrar nessa discussão. Atenho-me ao objeto da nossa 
preocupação, da preocupação dos amazonenses.

Foi anexada também, com data do último dia 15, 
nota da Petrobras sob o título “Esclarecimento sobre 
Modernização da Refinaria de Manaus”, dizendo conti-
nuar em andamento o projeto de sua modernização.

Essa informação não trouxe nenhuma tranqüilida-
de. Nem tampouco o Plano de Negócios da Petrobras, 
que não deixa claro o que se vai investir na Refinaria. 
Falam em R$ 1,5 bilhão, o que é muito pouco, é nada 
praticamente, se levando em conta o anúncio de que 
serão de R$ 224 bilhões os investimentos aprovados 
para a estatal. Os próprios petroleiros de Manaus es-
tão apreensivos.

Considero muito positivo o fato de o Ministro 
Márcio Zimmermann ter mantido sua promessa de 
realizar a reunião para esclarecimento. E espero dela 
sair com dados tranqüilizadores muito concretos. Não 
admitiremos – e isso deixei bem claro ao senhor Minis-

261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31160 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

tro – que se mate uma Refinaria que, além de enorme 
importância para a economia do Amazonas, tem forte 
significado simbólico. Ela foi fruto da ousada iniciativa 
do empresário Isaac Sabbá, que a instalou, na déca-
da de 50, em pleno coração da selva amazônica. Foi 
proeza de tal ordem que ele ganhou até capa na Time 
Magazine. E seu nome foi dado à Refinaria, que de-
pois foi estatizada, voltou à iniciativa privada e acabou 
incorporada à Petrobras.

Para finalizar, quero dizer que iremos à reunião – 
nós, Senadores amazonenses – com muita esperança, 

mas sem baixar a guarda. Palavras não bastarão. De 
minha parte, farei o que já avisei aqui: se continuar a 
ameaça à Refinaria de Manaus, partirei para a obs-
trução da votação da LDO. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

Louvamos o livro anunciado, mas ouvi o ensi-
namento do Senador Papaléo Paes: cabe ao eleitor 
conhecer a história de vida de cada candidato. Quem 
vai aperfeiçoar a democracia é o eleitor. Ele tem obri-
gação, dever, dignidade e patriotismo de conhecer a 
história de vida de cada candidato.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Mão Santa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
entendemos que V. Exª e o seu Estado não podem ser 
prejudicados na refinaria do Amazonas.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem re-
visão do orador.) – Senador Mão Santa, sei que gozo 
da generosidade do Senador Renan Calheiros, mas 
não gosto de cometer injustiça, e esquecimento nes-
ses coisas não me faz bem. Quero fazer um registro 
aqui, por dever de justiça, ao comportamento que a 
nova diretoria do Sindicato dos Servidores teve. Quero 
dizer que tivemos dificuldades iniciais nessa discussão, 
mas, a partir do momento em que assumiu a diretoria 
comandada pelo servidor Paixão, passamos a dialogar 
de maneira correta, de maneira leal.

E eu não poderia deixar... Fiz algumas referên-
cias aqui e uma omissão ao Sindicato dos Servidores 
da Casa, coisa que não é do meu feitio. Eu gostaria 
de fazer esse reparo.

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

Nós entendemos que foi o que podíamos fazer.
Os do quadro nós sabemos que entraram pela 

porta estreita do concurso, mas também os nomeados 
têm o direito da confiança. Nós defendemos os cargos 
comissionados. Se eles não entraram por concurso, 
eles adquiriram a qualidade e a virtude mais bela do 
servidor, que é a confiança. E eles trabalham muito, 
muito, muito mesmo, e engrandecem nós, políticos, e 
esta Casa, que é a nossa.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Para 
uma comunicação inadiável.

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

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos dar um jeito.

Na tribuna, o Senador Renan Calheiros, Líder 
do PMDB de Alagoas, que foi o primeiro a chorar pelo 
sofrimento de Alagoas e de Pernambuco.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Obri-
gado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
hoje fizemos um pronunciamento inspirado em V. Exª, 
porque recebemos centenas de e-mails.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado. Ala-
goas está muito agradecido a V. Exª.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
o saldo de destruição provocado pelas enchentes em 
Alagoas não para de aumentar. A cada dia, crescem 
as estatísticas que aprofundam a dor e o sofrimento 
dos alagoanos. De ontem para hoje, só em Alagoas, 
subiu de 26 para 29 o número de mortos em virtude 
da tragédia que arruinou 26 cidades e destruiu a vida 
e os sonhos de milhares de alagoanos.

Nada menos, Sr. Presidente, do que 236 prédios 
públicos foram atingidos. O número de desabrigados 
sobe, portanto, sem parar. Foram literalmente derruba-
das 11,4 mil casas, arrastadas pelas correntes, e 7,5 mil 
casas estão seriamente danificadas. Só em Alagoas, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais de 80 mil pesso-
as estão desabrigadas, porque perderam suas casas 
ou foram obrigadas a deixar suas residências, que fi-
caram comprometidas depois da catástrofe. A grande 
maioria dos desabrigados está instalada em prédios 
públicos ou em escolas em condições absolutamente 
precárias e desumanas; muitos, Sr. Presidente, como 
eu disse ontem aqui, só com a roupa do corpo, sem 
as mínimas condições de higiene.

As enchentes, de maneira mais severa ou mais 
branda, afetaram a vida de 177 mil pessoas. Perto de 
mil pessoas continuam desaparecidas. Esse número 
é gravíssimo. Por isso, Sr. Presidente, as buscas foram 
reforçadas; e precisamos dar essa resposta às famílias 
e às pessoas que desesperadamente estão procuran-
do notícias e informações.

No dia de ontem, por determinação do Presi-
dente Lula, novos Ministros sobrevoaram as cidades 
atingidas e ficaram, como relatei, impressionados com 
a magnitude e extensão da catástrofe. O cenário, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é aterrador, e as compa-
rações – qualquer comparação – não são exageradas. 
As ruínas lembram um pós-guerra, um tsunami e até 
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mesmo o terremoto recente do Haiti. Estiveram na re-
gião os Ministros Nelson Jobim, da Defesa; o Ministro 
Paulo Sérgio Passos, dos Transportes; Márcia Lopes, do 
Desenvolvimento e Combate à Fome; e João Santana, 
da Integração Nacional, que tem uma atenção especial 
com os problemas de Alagoas e Pernambuco.

Ontem à noite, recebi uma ligação do Ministro 
João Santana, atualizando informações, providências 
já encaminhadas pelo Governo e pelo Ministério da 
Integração Nacional.

Já, Sr. Presidente, o Ministro da Defesa informou 
que está enviando reforços de homens e de equipa-
mentos para a região. Mais de 400 homens da Força 
de Segurança Nacional já estão aquartelados, aguar-
dando apenas a solicitação de reforços do Governo 
de Alagoas e do Governo de Pernambuco. O Ministro 
Jobim confirmou ainda que já estão a caminho de Ala-
goas os equipamentos para montar dois hospitais de 
campanha semelhantes aos que foram utilizados no 
terremoto do Haiti e que contam com especialistas em 
atendimento de catástrofes. Mais de 50 militares vindos 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe já chegaram 
à região para ajudar nos resgates e na reconstrução 
das cidades atingidas.

Isso, Sr. Presidente, é muito importante, porque 
a segunda fase das enchentes é muito preocupante, 
como se sabe. Normalmente, neste período, proliferam 
as doenças infecto-parasitárias, como a leptospirose e 
a hepatite. Por isso, é imperioso que tenhamos hospi-
tais de campanha em todas as cidades atingidas que 
não disponham verdadeiramente de hospital. Agora, é 
preciso agir rapidamente para evitar risco de epidemia. 
Aliás, hoje, às 17 horas, nós tivemos um encontro, uma 
reunião, uma longa reunião com o Ministro Temporão; 
com o Vice-Governador de Alagoas, José Wanderley; 
e com o Secretário de Saúde do Estado.

Mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
agradeço e encareço pela solidariedade que mobilizou 
e continua mobilizando todos os brasileiros. Os alago-
anos atingidos estão precisando de comida, continuam 
precisando de comida, água potável, barracas, medi-
camentos e roupas.

Senador Sérgio Guerra, ouço com satisfação 
V. Exª.

Concedo o aparte ao Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 

Renan Calheiros, neste fim de semana, eu também 
tive a oportunidade de visitar áreas da Mata Norte e 
Mata Sul de Pernambuco e fui muito perto de Alagoas. 
Isso já aconteceu outras vezes.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – É 
verdade.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Visitei lá 
o trecho praticamente concluído da recuperação da 
ferrovia que ligava Recife a Alagoas, ao porto, enfim, 
um trecho que ficou, por influência de V. Exª, enqua-
drado na chamada Ferrovia Transnordestina e que, 
novamente, foi destruído. Não sei qual foi o prejuízo, 
acho que algo mais de R$100 milhões. Pelo que me 
informou em São Paulo o diretor da empresa, parece 
que aquele patrimônio estava segurado, o que já é uma 
garantia muito bem-vinda de que essa infraestrutura 
vai ser recuperada. É uma notícia boa para Alagoas 
e para V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Sem dúvida.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – O fato de V. 
Exª estar aqui falando sobre as dificuldades que trans-
bordam os limites da capacidade estadual e municipal 
e que atingem necessariamente o Governo Federal é 
uma garantia de que algo vai ser feito. Tenho pessoal-
mente – e não vai nenhum preconceito – muito mais 
confiança na ação do Senador Renan do que na ação 
do Governo que V. Exª defende. V. Exª tem prestígio, 
objetividade, representatividade e legitimidade para 
conquistar recursos que são indispensáveis àquele 
povo.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Obrigado.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – E, mais uma 
vez, demonstra, como desde muitos anos percebo, algo 
que é da sua personalidade. A sua ação política, por 
mais proeminente que seja, nunca se colocou longe 
do interesse do Estado. Foi nacional, mas foi local. E 
hoje, num momento de dificuldade, sua palavra para 
todos nós aqui serve para Alagoas, serve para Per-
nambuco, é uma palavra de esperança de que as coi-
sas vão acontecer e não vão ser apenas anunciadas. 
Vão ser efetivamente concretizadas e, tenho absoluta 
convicção, muito pela influência de V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Agra-
deço o sensibilizado aparte do Senador Sérgio Guer-
ra. V. Exª tem absoluta razão: é importante que esse 
socorro aconteça, que esses investimentos cheguem 
verdadeiramente a Alagoas, a Pernambuco, para que 
nós tenhamos como consequência de tudo isso a re-
cuperação dos danos causados pelas enchentes aos 
nossos Estados.

Essa informação que V. Exª nos dá com relação 
à malha ferroviária de Alagoas, incluída no projeto da 
Transnordestina, que V. Exª também tanto ajudou, de 
que essa obra estaria segurada é uma informação 
muito boa, porque, sem dúvida, segurada, ela pode 
ser refeita e, consequentemente, com isso, o Estado 
não perderá.
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Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra, pela so-
lidariedade, pelo apoio. Isso tudo é muito importante 
para o Estado de Alagoas. Muito obrigado mesmo.

Mas, Sr. Presidente, como eu dizia, começaram 
a chegar na região 25 mil toneladas de alimentos e, 
hoje, estava previsto o envio de mais 75 mil toneladas 
em cestas básicas, além de kits de emergência, com 
medicamentos, geradores e até pontos móveis.

Reitero mais uma vez que, em que pese a soli-
dariedade da sociedade brasileira, esse número ain-
da é insuficiente para atender às milhares de vítimas 
em todas as 26 cidades afetadas pelas enchentes em 
Alagoas.

O Presidente Lula, além da assistência emer-
gencial, determinou ainda a liberação de R$100 mi-
lhões para Alagoas e Pernambuco, como ajuda inicial 
e deixou em estado de reunião permanente o Gabi-
nete de Crise.

Os dois Estados, Alagoas e Pernambuco, rece-
beram, Sr. Presidente, R$25 milhões cada, para ações 
emergenciais, como por exemplo, compra de água po-
tável, comida, aluguel de caminhões e máquinas para 
começar o trabalho de remoção do entulho.

Os recursos iniciais estão longe, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, de contemplar tudo que Alagoas preci-
sa reconstruir. E tenho certeza de que esses recursos 
serão ampliados pelo Governo Federal.

Por este motivo, o Governo vai diariamente com-
plementando o plano de assistência e deve anunciar 
esse plano amanhã ou ainda hoje com novas medi-
das.

Uma delas é de suma importância para as pes-
soas que perderam suas casas ou tiveram residências 
danificadas. Nos dois Estados, Sr. Presidente, são 116 
mil desabrigados. Por isso, o Governo vai lançar um 
programa específico do Minha Casa, Minha Vida, es-
pecífico para Alagoas e Pernambuco. A liberação para 
reerguer as casas não enfrentará a burocracia e os 
recursos serão depositados diretamente nas contas 
das empresas encarregadas de refazer as casas que 
a enchente levou.

Cabe agora também iniciar imediatamente ações 
de desapropriação de terrenos para reconstruir as 
11.400 casas derrubadas e as 7.500 casas que foram 
danificadas.

De outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Ministro de Minas e Energia – e, na reunião que tive-
mos com o Presidente da República, ele foi acionado 
por telefonema do Presidente – com quem conversei 
durante todo esses dias, também disponibilizou re-
cursos para restabelecer a energia elétrica em sete 
cidades que ainda estão sem energia.

Nenhuma tragédia é pior do que outra, Sr. Presi-
dente, mas não podemos correr o risco de nos atolar-
mos na burocracia para liberar os recursos de que as 
pessoas estão precisando com urgência.

A calamidade não espera, a fome não espera, a 
doença não espera, a morte não espera a burocracia 
se movimentar, Sr. Presidente, Srs. Senadores. É hora 
de desburocratizar e atender as vítimas com a urgência 
que a situação requer.

Alagoas e Pernambuco precisam dos recursos 
já liberados com urgência e tenho confiança em que o 
Presidente Lula, que amanhã vai visitar pessoalmente 
a região, saberá agilizar todos os procedimentos para 
assistir as vítimas e começar a reconstruir a vida de 
milhares de alagoanos, de milhares de pernambuca-
nos.

Sei que Santa Catarina e Rio Grande do Sul so-
freram com tragédias semelhantes na virada do ano, 
Sr. Presidente, e ainda sofrem, recebendo recursos 
com muito atraso.

O erro, sinceramente, não vai se repetir, o erro 
não pode se repetir. A ajuda tardia, a ajuda lenta equi-
vale, Sr. Presidente, na prática à ausência. 

Temos que, rapidamente, inventariar os estragos, 
levantar os prejuízos e liberar os recursos para come-
çar a trazer a normalidade para o Estado de Alagoas. 
Já basta, Sr. Presidente, o trabalho de reconstrução 
que será longo, não precisamos perder tempo com a 
burocracia, repito, com detalhes insignificantes dian-
te da vida de milhares de cidadãos alagoanos e per-
nambucanos. 

Sei que o Governo do Presidente Lula está res-
pondendo muito bem ao que uma catástrofe na prá-
tica exige. 

Mas estarei, Sr. Presidente, aqui todos os dias, 
todos os dias sem exceção, atento e cobrando pressa 
das autoridades, inclusive do governo local, as provi-
dências necessárias para atenuar o sofrimento dos 
nossos irmãos e irmãs alagoanas. Alagoas, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, tem fome, sede e tem também 
muita pressa, muita pressa mesmo. 

Lembro que na reunião de trabalho que manti-
vemos com o Presidente Lula na noite de terça-feira 
foram encaminhadas várias outras providências que 
precisam ser agilizadas, e serão agilizadas na medida 
provisória que o Presidente Lula editará. Uma delas, 
Sr. Presidente, que nós defendemos na oportunida-
de, é a abertura de crédito emergencial para reativar 
o comércio e também a indústria, por meio do Banco 
do Nordeste do Brasil, do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal.

Outra ação diz respeito à agilização dos recursos 
referentes à subvenção da cana-de-açúcar ao peque-
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no produtor rural, do fornecedor de cana-de-açúcar, 
já sancionada pelo Presidente Lula. Esses recursos 
colocariam em circulação no Estado mais de R$35 
milhões, agora, mais do que nunca, muito importan-
tes para a economia do nosso Estado. E aqui, Sr. Pre-
sidente, eu quero também agradecer ao Ministro da 
Agricultura, Wagner Rossi, que recebeu ontem, a meu 
pedido, os representantes dos fornecedores de cana 
do Estado de Alagoas para tratar, especificamente, 
dessa agilização.

Outra medida importante e urgente é reforçar o 
policiamento, mandar para Alagoas, o mais rapidamente 
possível, a Força Nacional. Os Prefeitos pedem, ainda, 
com muita razão, a imediata liberação de 70 milhões 
do Fundo de Combate à Pobreza, que estão nos co-
fres do Governo estadual. 

E eu concordo também, Sr. Presidente, com uma 
colocação hoje, com uma intervenção feita aqui pelo 
Senador João Tenório, a qual eu apoio, no sentido de 
que nós tenhamos a suspensão do pagamento da dívi-
da do Estado para que, com essa economia, o Estado 
de Alagoas possa fazer mais investimentos diretos na 
recuperação desses danos. Se isso não for possível, 
se abrir um precedente muito grave – e nós já defen-
demos isso com relação a Santa Catarina – defendo 
uma solução alternativa: que possamos ter um emprés-
timo de emergência equivalente a esses recursos que 
o Estado de Alagoas paga todos os meses, para que 
tenhamos mais agilidade do Estado, com mais recursos 
disponíveis para fazer exatamente esse atendimento à 
população que pede, que cobra, em todos os Municí-
pios que visitei, a presença insubstituível do governo 
do Estado de Alagoas.

Aproveito, Sr. Presidente, a oportunidade para 
elogiar o trabalho dos prefeitos. Estive com vários e 
amanhã também estarei com vários prefeitos. Estou 
conversando, diariamente, com muitos prefeitos que 
prestaram e que ainda estão prestando o atendimen-
to de emergência, utilizando os poucos recursos dos 
Municípios, que não conseguem, Sr. Presidente, todos 
sabem, fazer face a uma catástrofe dessa magnitude. 
Ao mesmo tempo em que recebo as informações, ouço 
também muitas reclamações na demora dos procedi-
mentos que envolvem o auxílio às vítimas. 

Falei hoje, novamente, algumas vezes com o Pre-
feito de União dos Palmares e tenho falado, repito, com 
muitos prefeitos várias vezes ao dia, colocando-me à 
disposição para agilizar procedimentos para resolver 
grandes e pequenos problemas dessas cidades.

O Prefeito de União dos Palmares me relatou, Sr. 
Presidente, que ontem começaram a chegar as cestas 
básicas. Ontem, mil cestas básicas chegaram à União 

dos Palmares e hoje, ao meio dia, mais mil cestas bási-
cas também haviam chegado. Mas essas cestas ainda 
são, de acordo com relato do Prefeito de União dos 
Palmares e de outros Prefeitos, insuficientes.

Lendo o noticiário sobre a tragédia, me doeu 
no fundo da alma o depoimento de uma alagoana de 
União dos Palmares, Daise de Andrade. Dona Daise 
se queixava, na oportunidade, e isso foi retratado pelo 
Portal IG, que as cestas básicas, até ontem à noite, 
eram insuficientes e não haviam chegado até União 
dos Palmares e até a outras cidades também. Ela, 
observem os Srs. Senadores, estava revirando lama, 
segundo disse, tentando achar restos de comida para 
sobreviver.

Isso, Sr. Presidente, verdadeiramente doi na alma 
de todos nós e nos enche de perplexidade. O horror 
que uma declaração dessa caracteriza serve como 
exemplo para que todos façam a sua parte e agilizem 
providências. Essas cestas, como relatou o Prefeito 
de União dos Palmares, começaram a chegar ontem 
à tarde e hoje chegaram novamente. Mas, repito, ain-
da são insuficientes.

Trata-se, Sr. Presidente, eu já disse aqui, de uma 
calamidade. Mas todos, sem exceção, todos têm de fa-
zer a sua parte para evitar depoimentos trágicos como 
esse que acabo de trazer aos Senhores, ao conheci-
mento do Senado e ao conhecimento do País. Todos, 
Sr. Presidente, têm de fazer sua parte e fazer sua parte 
com muita pressa. Repito: a fome não espera, a doen-
ça não espera, a tragédia não espera.

Estou vindo, agora mesmo, de um encontro com 
o Vice-Governador, José Vanderlei, com o Secretário 
de Saúde de Alagoas, Sr. Presidente, e assim toma-
mos conhecimento e discutimos como encaminhar na 
oportunidade com o Ministro Temporão algumas me-
didas, algumas providências que, do ponto de vista 
do Ministério da Saúde, ajudarão muito o Estado de 
Alagoas nesta hora. 

Ficou definido – e eu gostaria de trazer essas no-
tícias para o Senado e para o povo de Alagoas – que 
teremos mais R$18 milhões do Ministério da Saúde. 
Desses R$18 milhões, mais ou menos, Sr. Presiden-
te, R$15 milhões irão para os Municípios. E isso está 
contido na medida provisória, que será editada pelo 
Presidente da República, com mais 15 equipes de 
médicos, com mais 10 equipes do Samu, com mais 
ambulâncias. 

O Presidente Lula e o Ministro Temporão dispo-
nibilizaram, de uma só vez, 43 ambulâncias para o 
Estado. O Ministro Temporão está mandando mais 10 
ambulâncias para reforçar o atendimento de urgência, 
de emergência do Samu. Mais medicamentos, mais 
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material de prevenção. Os hospitais de campanha já 
vão ser instalados. Com esses recursos – mais de 
R$18 milhões, Sr. Presidente – de investimento, de 
custeio e de capital. 

Nós conseguimos, também – e faço questão de 
agradecer ao Ministro por isso –, a elevação do teto 
da Prefeitura de Maceió em mais R$1 milhão por mês. 
Esse foi um pedido feito pelo Prefeito Cícero Almei-
da, de Maceió. Eu fiz questão de levar esse pedido ao 
Ministro Temporão, que, de pronto, já autorizou essa 
elevação do teto de Maceió em mais R$1 milhão. 

Dos 26 Municípios afetados pelas enchentes, 19 
Municípios têm unidades hospitalares. Essas unidades, 
Sr. Presidente, terão um reforço de 70 mil por mês, e 
os outros Municípios, aqueles que não têm unidades 
hospitalares, receberão recursos por equipe de saú-
de da família. Portanto, as providências estão sendo 
tomadas. Amanhã, provavelmente, o Presidente Lula 
vai anunciar, em Alagoas, onde irá pessoalmente, 
bem como em Pernambuco, uma medida provisória 
com encaminhamento desses pedidos que todos nós 
fizemos na reunião de terça-feira, hoje, durante o dia, 
durante esses encontros. Sem dúvida nenhuma, Sr. 
Presidente, vai dar a resposta que o povo do Brasil 
cobra e que o povo de Alagoas cobra de...

(Interrupção do som.)

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
...apoio, de ajuda, de colaboração neste momento difícil. 
Alagoas continua a pedir a solidariedade do Governo, 
o apoio do Governo e a solidariedade nacional. Muito 
obrigado a V. Exª. 

Eram essas as informações que eu gostaria de 
trazer ao Senado, a Alagoas e ao País. 

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

Esse foi o Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, 
que representa Alagoas e que mostra suas preocupa-
ções e seu sofrimento com a calamidade que ocorre 
em seu Estado.

Inspirado por ele, nós fizemos um pronunciamen-
to lamentando ainda o estado em que a Sudene vive. 
Não há mais aquele serviço de emergência de atendi-
mento nas comunidades. Quando eu fui Governador, 
contávamos todos nós. Nós enfrentamos enchente, 
seca, mas contávamos com o socorro e a eficiência 
da Sudene.

Em meu pronunciamento, fui aparteado, Senador 
Renan Calheiros, pelo Líder do Governo, Romero Jucá, 
que disse que já estão providenciando uma medida 
provisória para Alagoas e Pernambuco.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presi-
dente Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Zambiasi, V. Exª está inscrito como Líder.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sim, 
mas aguardo a manifestação do Senador Renan Ca-
lheiros, pela ordem. Digo ao Senador Renan que o Rio 
Grande do Sul também está somado a esse movimento. 
Ontem, já partiu uma caravana gaúcha com equipa-
mentos, com material, com alimentos, com roupas e 
com profissionais para auxiliarem o povo e os irmãos 
alagoanos, Senador Renan.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão San-
ta, há um projeto, de interesse do País, sobre a Po-
lícia Rodoviária Federal. É o projeto que altera a Lei 
nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, no tocante aos 
subsídios dos policiais rodoviários federais. 

Esse projeto estava tramitando terminativamen-
te na Comissão de Constituição e Justiça e, hoje, de 
manhã, não tivermos quórum para votá-lo. Temos uma 
dificuldade muito grande: em função da legislação, 
esse projeto precisa ser sancionado até 5 de julho, 
que é o prazo final. É um projeto do Executivo que 
trata dos subsídios, do aumento de salários e que 
está tramitando nesta Casa desde 19 de outubro de 
2006 e que já foi votado na Câmara dos Deputados e 
precisa ser sancionado até 5 de julho, Sr. Presidente, 
que é o prazo final. 

O Senador Demóstenes, há pouco, conversou 
comigo e estava fazendo um apelo para que pudés-
semos votar esse projeto emergencialmente aqui, no 
plenário do Senado Federal. 

Há uma dificuldade: amanhã, vou ter que ir a Ala-
goas; o Presidente da República vai a Alagoas, e nós 
podemos perder esse prazo. Faço um apelo a V. Exª 
para que consulte os membros da Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
prazo é 5 de julho, não é?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – É, 
mas dificilmente nós vamos ter quórum. Talvez hoje, 
em função do quórum de deliberação, fosse o único 
momento, não havendo objeção...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Renan Calheiros, houve um entendimento 
das Lideranças. Nós vamos manter o painel e vamos 
ter um entendimento, ainda hoje, com o Presidente 
Sarney. Está em fase terminativa. Ele poderá ver com 
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as Lideranças se poderemos amanhã votar já que o 
painel vai ser mantido. Isso já foi decidido hoje na Or-
dem do Dia.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – En-
tão eu peço a V. Exª para priorizar essa votação, se-
não vamos ter um prejuízo muito grande para todos 
os policiais rodoviários.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está vendo nossa secretária-geral executiva: amanhã, 
vamos ver se priorizamos o desejo do Senador Renan 
Calheiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora está inscrito o Senador Jorge Yanai, do Mato 
Grosso de Jayme Campos. Grandes representantes: 
Jonas Pinheiro, Jayme Campos, homens que deram 
exemplo de trabalho, produção e riqueza neste País.

O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente. Sempre é bom ouvir a lembrança do 
nome do Senador Jonas Pinheiro, que realmente foi um 
grande político e um defensor incansável do agronegó-
cio, não só de Mato Grosso como de todo o País.

Ilustre Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Sena-
dores, gostaria de aproveitar essa oportunidade para 
falar sobre um assunto no mínimo estranho e chocan-
te. Um artigo divulgado há alguns dias no jornal Folha 
de S.Paulo divulgou o que alguns aqui nesta Casa já 
haviam tomado conhecimento. Trata-se da divulgação 
de um estudo americano que mostra claramente as 
vantagens que agricultores americanos podem ter com 
a redução do desmatamento no Brasil.

O estudo, com titulo traduzido para o português, 
chama-se “Fazenda, Aqui, Florestas Lá” (Farms Here, 
Forests There) e foi lançado no final de maio pela 
ONG Avoided Deforestation Partners, com o objetivo 
de convencer senadores dos Estados Unidos, ligados 
ao agronegócio, a aprovarem a lei de mudança climá-
tica em tramitação no Senado.

É evidente, Sr. Presidente, que podem ser apenas 
especulações, apenas opiniões, mas que, de certa for-
ma, serve de alerta para todos nós que estamos aqui 
sempre discutindo nesta Casa, em todas as situações, 
o meio ambiente no nosso País. Principalmente nós, 
o Senador Jayme Campos e eu, que moramos no Es-
tado de Mato Grosso, com muita freqüência, somos 
perseguidos por ambientalistas, que, muitas vezes, 
prejudicam aquilo que é mais caro ao ser humano, 
que é a sua alimentação.

Com textos como: “A destruição das florestas tropi-
cais mundo afora devido à extração da madeira, a agri-

cultura e pecuária levou a uma dramática expansão da 
produção de commodities, que compete diretamente 
com os produtores americanos”, ou ainda “A agricultura 
americana e a indústria de produtos florestais podem 
se beneficiar financeiramente da conservação das flo-
restas tropicais”. O artigo deixa claro a real intenção 
por trás das ações americanas em prol da conserva-
ção ambiental: evitar o crescimento da agricultura em 
outros países, nesse caso, mais especificamente do 
Brasil, que tem seus números de produção agrícola 
cada vez mais competitivos.

Ainda segundo o documento, os agricultores ame-
ricanos podem ganhar até US$270 bilhões no período 
que vai até 2030, com a redução do desmatamento 
nos países tropicais, o que ocasionaria uma diminui-
ção da produção de madeira, carne, soja e dendê no 
Brasil. Com isso, a produção americana ganha mais 
espaço, além de poder elevar os preços.

É fato que, nos últimos anos, o crescimento agrí-
cola brasileiro tem sido bem significativo. E a tendência 
é crescer cada vez mais. Segundo relatório divulgado 
pela Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) e Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o país que 
chegará a índices maiores de produção agrícola e de 
forma mais rápida. A projeção de crescimento é de 40% 
em 10 anos, o dobro do que cresceria países como 
China, Índia, Rússia e Ucrânia. A oferta de alimentos 
abasteceria regiões em desenvolvimento, mas sem 
causar problemas no mercado interno.

Não é difícil acreditar nessas projeções quando, 
só no Estado de Mato Grosso – segundo estudo da 
consultoria Macrologística, em parceria com a Con-
federação Nacional das Indústrias – a produção de 
soja deverá crescer de 18 milhões de toneladas, no 
ano de 2009, para 28 milhões de toneladas, no ano 
de 2020. Significa um crescimento, ilustre Presidente, 
de mais de 50%. E a cana-de-açúcar, de 17 para 24 
milhões de toneladas, e o milho em grão, de 8 para 
16 milhões de toneladas. Portanto, uma duplicação 
na sua produção.

São números promissores. Mas não é fácil cres-
cer, quando o agricultor se depara com tantas restri-
ções. O Código Florestal elaborado durante a época 
do regime militar sofreu tantas alterações no passar 
dos anos que transformou em áreas ilegais, que ne-
cessitariam ser desativadas, grande parte do universo 
de milhões de propriedades rurais no País, incluindo 
áreas cultivadas há muito, como as regiões de arro-
zais do Rio Grande do Sul ou as plantações de café 
no Sudeste brasileiro.
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As alterações no novo Código Florestal, propostas 
no relatório do Deputado Aldo Rebelo, contemplam a 
consolidação dessas áreas já ocupadas e a proibição 
de abertura de novas áreas pelo prazo de cinco anos, 
até a definição, por parte de cada Estado, de adesão 
ao Programa de Regularização Ambiental. Com isso, os 
Estados ganham autonomia para decisões legislativas 
sobre o meio ambiente, tornando-as menos engessadas 
e mais adequadas à realidade de cada região.

Mudanças são necessárias, Sr. Presidente. Vi-
vemos em uma sociedade em que, a cada momento, 
coisas novas acontecem. Novas descobertas, novas 
invenções, a humanidade se modifica em todos os 
campos com o passar do tempo. Por isso, não pode-
mos ficar estagnados em leis que não se adéquem 
mais aos fatos atuais. É fato concreto que precisamos 
preservar o meio ambiente. Não existe ninguém mais 
interessado em sua preservação do que o agricultor, 
que depende da água limpa e da terra saudável para 
sobreviver. Crescer sustentavelmente é imperativo. Mas 
é preciso encontrar um meio termo entre a preservação 
e o desenvolvimento. Será que são necessárias polí-
ticas ambientais tão restritivas como as que estão em 
vigor atualmente? Será que não deveríamos reciclar 
nossas leis de tempos em tempos para que elas se 
encaixem e respondam aos problemas e dificuldades 
de cada época?

As projeções demográficas da ONU apontam um 
crescimento da população mundial para algo em torno 
de 9 a 10 bilhões de habitantes até 2050. Alguns pro-
jetam esse crescimento dos atuais 6 milhões para 9 
bilhões em 2030. De onde deverá sair o alimento diário 
para tanta gente? Nosso País tem grandes chances de 
ser um dos maiores atores nesse cenário, mas para 
isso é preciso que as medidas certas sejam tomadas 
agora. É necessário investir urgentemente em infraes-
trutura, como as hidrovias e ferrovias, que permitirão 
o escoamento da produção agrícola que está por vir. 
É preciso agir agora com os olhos no futuro, que, na 
verdade, se torna presente num piscar de olhos.

É para isso que estamos aqui todos os dias, bri-
gando nesta Casa por infraestrutura e inteligência; não 
pensando sempre em correr atrás do prejuízo, como 
costuma acontecer em nosso País, mas preparando 
a infraestrutura. É aquilo que dizemos sempre: não 
existe um modal mais importante do que o outro nem 
as rodovias nem as ferrovias nem as hidrovias; elas 
se completam.

Mas é fato também que no nosso País, de forma 
especial no Estado de Mato Grosso, nós temos estra-
das que precisam de reparos urgentes. Nós precisamos 
que a BR-163, até o Porto de Santarém, uma promes-

sa de mais de 30 anos, realmente se concretize. Nós 
precisamos da Ferrovia Norte-Sul, que ela atravesse 
de norte a sul o Estado de Mato Grosso; que seja 
de leste a oeste. Que a hidrovia Teles Pires-Tapajós-
Juruena seja uma realidade para Mato Grosso, esse 
Estado que é o campeão de produção de grãos, que 
é o maior produtor de algodão do nosso País, que tem 
o maior rebanho de gado do nosso País; que produz 
arroz, milho, feijão em abundância, mas que tem a pior 
logística para retirar a nossa produção.

Então, é preciso, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, que realmente nós pensemos de forma positiva, 
de forma a olhar para a frente, olhar para o futuro, e 
não ir sempre atrás do prejuízo em relação àquilo que 
acontece no Código Florestal, que foi elaborado na 
época do militarismo e agora tornou-se uma colcha 
de retalhos.

Mas é preciso exemplos dessa natureza, essas 
dificuldades que nós vivemos hoje, as discussões di-
árias para que nós tenhamos um código perfeito. É 
preciso que as leis não sejam engessadas. É preciso 
que essas leis não sejam permanentes; é preciso que 
elas sejam renovadas a cada cinco anos para atender 
a necessidade e atender a realidade de cada dia.

E é para isso que nós estamos hoje nesta tribuna. 
Não tanto para comentar aquilo que se presume neste 
artigo do jornal, mas para chamar a atenção para aqui-
lo que nós necessitamos para o nosso Mato Grosso, 
para aquilo que nós precisamos para o nosso País. E 
pelas leis, que devem ser sempre flexíveis, devem ser 
modernizadas e renovadas.

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

É o Sérgio Zambiasi como Líder; depois, Lúcia Vânia. 
Cede para o Heráclito? 

Sérgio Zambiasi, como Líder, aí volta para a lista 
de oradores, e é ela.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem) 
– Sr. Presidente! Sr. Presidente Mão Santa, enquan-
to o Senador Heráclito se dirige à tribuna, solicito a V. 
Exª para colocar na Ordem do Dia do próximo dia 6 o 
PLC nº 27, de 2009, que é uma matéria que fala so-
bre a música gospel. É um projeto que já vem sendo 
discutido há muitos e muitos anos na Câmara. Aqui já 
foi discutido, já passou por todas as comissões e só 
está aguardando então a inclusão na Ordem do Dia, 
que peço a V. Exª, por favor, que determine. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Meu Secretário Executivo João Pedro, vamos ver a 
possibilidade de atender à solicitação do Senador Gim 
Argello, do PTB.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado, 
Sr. Presidente!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
eu quero agradecer ao Senador Zambiasi e também à 
Senadora Lúcia Vânia por terem compreendido o meu 
pedido de antecipação de fala. Senadora Lúcia Vânia, 
este pronunciamento vai interessar muito a V. Exª, e eu 
gostaria que V. Exª entrasse nesta minha proposta. 

Tramita na Câmara o Projeto nº 3, de 2005, de 
autoria do Deputado Benedito de Lira. Eu trago este 
assunto à tribuna no momento em que nós temos o Se-
nador Jayme Campos aqui presente e vários Senado-
res ligados ao setor, inclusive o Senador Jorge Yanai. 

São dois projetos. O PL nº 39, de 2006 estabelece 
o medicamento genérico de uso veterinário e dispõe 
sobre essa utilização.

A minha proposta é entrar com um substitutivo 
para abranger também os remédios de uso agrícola.

Estamos vendo hoje, no Brasil, Senador Jayme 
Campos, a grande diferenciação que sofremos. E V. 
Exªs são de Estados eminentemente agrícolas. Não é 
possível! Hoje você chega, qualquer agricultor compra 
remédios, talvez nem de tanta qualidade dos produzi-
dos no Brasil, remédios que vêm da Índia, remédios 
para uso agrícola e para uso veterinário, com o preço 
às vezes até de 10%. Qual é a minha proposta?

O Brasil inteiro conhece o sucesso do genérico, 
uma luta extraordinária travada pelo Ministro da Saúde 
José Serra. Quem ganhou com isso? O Brasil!

Hoje temos pessoas que conseguem ter aces-
so a medicamentos que anteriormente não tinham a 
menor possibilidade de ter. Imagine esse espírito do 
genérico inicial sendo colocado para atingir a área 
veterinária e a área agrícola do País, Senador Jorge 
Yanai. É fundamental! 

De forma que quero pedir ao Senador Mão San-
ta, aos colegas que estão no plenário neste momento 
e aos que não estão que nos associemos ao projeto 
existente, acrescentando... Esse projeto existente é 
apenas para produtos veterinários, e que possamos 
incluir os produtos agrícolas.

Senador Jayme Campos, sou de um Estado em 
que, há 10, 15, 20 anos, produzia 40 toneladas de 
grãos – e fomos para 1,4 milhão. E vejo a dificuldade 
que os produtores têm em relação ao preço dos medi-
camentos necessários para proteção de suas lavouras 
ou de seus animais.

Estou fazendo isso hoje, e tenho certeza de que 
o Senador Mão Santa se associa a mim. Estamos vi-
vendo no Piauí o agroshow na cidade de Bom Jesus, 

e vamos estar lá. Faço isso em homenagem principal-
mente aos mato-grossenses, aos gaúchos, aos para-
naenses, aos catarinenses que foram para o Piauí. Foi 
por meio de uma conversa que tive com um deles que 
este fato me despertou. Ao voltar a Brasília, mandei 
minha assessoria fazer um levantamento e vi que já 
existem esses projetos.

A minha preocupação, Senador Zambiasi, é a 
de que esse assunto esteja sendo emperrado em sua 
tramitação por interesses de multinacionais ou por in-
teresses, Senador Jayme Campos, que não são os da 
classe produtora brasileira. Daí eu trazer, nesta tarde 
de hoje, esse assunto à tribuna. 

Esses projetos tramitam em conjunto e recebe-
ram – veja bem – pareceres favoráveis da CCJ, sob a 
relatoria do Senador Osmar Dias; da CRA, sob a re-
latoria do conterrâneo de V. Exª, o Senador Gilberto 
Goellner. Atualmente tramita na Casa, e a relatoria foi 
distribuída ao Senador Raimundo Colombo.

Na CRA, o Senador Goellner apresentou substi-
tutivo que acatou diversas sugestões apresentadas por 
representantes de produtores rurais da indústria produ-
tora de medicamentos de uso veterinário, por técnicos 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e por outros profissionais especializados em diferentes 
órgãos e entidades, o que aprimorou substancialmen-
te o projeto original e o substitutivo apresentado pelo 
Senador Osmar Dias.

O substitutivo está tecnicamente bem elabo-
rado e adota uma terminologia já consagrada na lei 
dos medicamentos genéricos humanos – apenas a 
transposição.

Em vista de tudo isso, o que queria pedir – não 
quero ter a vaidade de ser o autor – é que isso fosse 
feito em conjunto. Queria que a Senadora Lúcia Vâ-
nia, que é de um Estado produtor, que V. Exªs, que 
são de Estados produtores, que todos nós fizéssemos 
um substitutivo e que, contando com a colaboração, 
inclusive, dos relatores que estão aí, estendêssemos 
também para os produtos agrícolas, porque isso vai 
trazer ganho para todos.

Aí, passaríamos a solicitar a discussão e a apro-
vação em regime de urgência. Acho, Senador Jayme 
Campos – não sei se V. Exª há de concordar comigo 
–, que isso é fundamental. É fundamental! E o País 
só irá ganhar. 

Nós hoje temos a vocação de ser o celeiro de 
alimentos do mundo. Estamos alcançando, dia a dia, 
patamares invejáveis de produção agrícola. As expor-
tações que temos na pecuária... Então, tudo isso nos 
faz crer que esse seja o grande caminho. Acho que 
essa é uma colaboração que damos, homenagean-
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do, acima de tudo, esses bravos homens que trans-
formam o campo em verdadeiros oásis de riquezas e 
que colaboram para o equilíbrio da nossa balança de 
pagamentos. 

Senador Jayme Campos, com o maior prazer, 
escuto V. Exª. 

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Eu quero 
cumprimentar V. Exª, Senador Heráclito. Acho que a 
proposta que faz dessa tribuna é extremamente im-
portante para a agricultura e a pecuária brasileira. Há 
poucos dias, quebraram a patente do Viagra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Do 
Viagra. 

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Entretanto, 
o que acontece? Os insumos para nossa agricultura 
são os mais caros do mundo. Quando o senhor fala 
em produtos veterinários, esses são diretamente para 
atender à pecuária também. Ou seja, as reservas de 
mercado não têm permitido praticar no mercado na-
cional um preço acessível, diante desta economia pu-
jante do Brasil proporcionada pela agricultura e pela 
pecuária. O Brasil contribui, por meio do agronegócio, 
com quase 40% da balança comercial. 

E, quando V. Exª faz essa proposta, não tenho 
dúvida alguma de que ela tem de ser aprovada, so-
bretudo porque teremos a oportunidade ímpar de fa-
zer com que diminuam os preços. Hoje, na verdade, 
Senador Heráclito – V. Exª tem conhecimento, porque 
seu Estado também produz soja –, os nossos adubos, 
o fosfato, no mercado nacional, são caríssimos. Lamen-
tavelmente, quase tudo é importado. Isso não permite 
à nossa agricultura ser mais competitiva. Nossa agri-
cultura hoje é tecnificada; os nossos agricultores são 
os mais competentes do planeta. Todavia, quando se 
vai comprar o insumo para a agricultura ou os produtos 
veterinários, eles são caríssimos. Então, é um projeto 
que todos nós temos que apoiar. Nesse caso, como V. 
Exª bem expressou aqui, hoje a agricultura e a pecuária 
brasileira têm só dado alegria para o Governo Federal, 
diante da balança comercial que temos compartilha-
do com quase 40%. Portanto, V. Exª tem o meu apoio 
e, certamente, o de toda a Bancada do Democratas, 
como também, imagino, do próprio Senado Federal. É 
um projeto que temos de exigir que seja aprovado em 
caráter de urgência urgentíssima, tendo em vista que 
ele representa muito para a atividade econômica, para 
a agricultura e a pecuária brasileira. Conte comigo. Foi 
louvável a sua idéia, a sua proposta. Não tenho dúvida 
alguma de que, com isso, daremos mais lucratividade 
aos produtores de todo o território nacional. Parabéns, 
Senador Heráclito!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Jayme Campos. Tenho certe-
za de que vamos ter o apoio, Senador Jorge Yanai, 
do País, porque não há nada mais justo. Nós vimos o 
que foi o benefício provocado pela criação do genéri-
co para humanos. E, agora, temos de aperfeiçoar. Nós 
temos de pensar um pouco em quem produz, e acho 
que esse seja o caminho lógico.

Portanto, já queria, de antemão, contar com a 
assinatura de todos os senhores nesse substitutivo. É 
evidente que, havendo a modificação, ele retornará à 
Câmara. Mas isso é benéfico, porque vamos definir: 
além do produto genérico veterinário, passaremos a 
contar também com o genérico agrícola. 

E poderemos chamar esse projeto... Evidente-
mente, não vamos querer ser o pai da criança, vamos 
respeitar o Deputado Benedito de Lira, o Deputado 
Fernando Coruja, o ex-Senador Cassildo Maldaner e 
todos que estão discutindo a questão para a aprovação 
do que poderíamos chamar de o genérico do campo, 
atingindo as duas áreas.

Eram essas as palavras. Espero que essa ideia, 
essa iniciativa seja compreendida não só pela Casa, 
mas também por todo o Brasil.

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

Feliz inspiração do Senador Heráclito Fortes. Sabemos 
que o fato antecede a lei. O fato do genérico humano 
foi exitoso, e a inspiração do parlamentar da Câmara 
é o de que o genérico se estenda à área animal, à zo-
ologia, à veterinária.

Agora, Heráclito Fortes, apensando tudo isso, 
estabelece que seja estendido à área da botânica, à 
agricultura. Isso teve o aval, a assinatura, a compre-
ensão do mais avançado homem que faz a riqueza do 
campo, o Senador Jayme Campos. 

Convidamos V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, que, 
paciente e elegantemente, aguarda a sua vez, por 
cessão de Serys Slhessarenko.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-
dem de inscrição quem virá após S. Exª?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ela 
está pela ordem de inscrição aqui. Depois, o Sérgio 
Zambiasi, o Jefferson Praia.

V. Exª será o último, mas os últimos serão os 
primeiros.

E Lúcia Vânia, essa encantadora Senadora tu-
cana, que representa Goiás e foi a sensibilidade e a 
solidariedade com Ruth Cardoso no Governo do es-
tadista Fernando Henrique Cardoso.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presi-
dente, antes da Senadora Lúcia Vânia iniciar, com a 
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compreensão dela, eu quero saber se continuo ins-
crito como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª está inscrito como Líder. V. Exª cedeu a vez a 
Heráclito Fortes, não é? E ela, que pacientemente 
aguardou, agora está na tribuna.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemorou-se, 
na semana passada, em todo o Brasil e em diversos 
países, o Dia Mundial da Conscientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa, data instituída por organismos 
internacionais, em 15 de junho de 2006, com o objetivo 
de sensibilizar as pessoas a se engajarem na luta pela 
proteção social desse segmento da população.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo, que acon-
teceu no mesmo dia, como era de se esperar, prejudi-
cou a realização de atos públicos e manifestações que 
poderiam dar mais visibilidade ao tema.

Ainda assim, a data repercutiu e ganhou espaço 
na mídia, além de ensejar medidas, como uma cam-
panha nacional sobre o tema, com a participação da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República e do Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome.

Essa data foi instituída pela Organização Inter-
nacional para a Prevenção de Abusos contra Idosos, 
com o apoio da ONU e da Organização Mundial de 
Saúde.

É significativo o envolvimento de órgãos interna-
cionais nesse tipo de campanha, pois, com maior ou 
menor intensidade, o abuso e a violência de que são 
vítimas os idosos, ocorrem em todos os países, em 
todas as culturas e em todos os níveis de renda.

A preocupação crescente se justifica pelo fato 
de a população idosa estar se expandindo em todo o 
mundo, mercê de políticas públicas a ela dirigidas e, 
principalmente, dos avanços da Medicina, que têm au-
mentado a expectativa média de vida da população.

No Brasil, a expectativa de vida hoje é de 75 
anos, podendo chegar a 90, em 2050. De acordo com 
a Secretaria Nacional de Assistência Social há mais 
de 21 milhões de idosos em todo o País, número que 
equivale a 11% de toda a população. A magnitude des-
ses números permite inferir que a proteção aos idosos 
não constitui uma preocupação isolada ou eventual, 
mas configura um problema de saúde e segurança 
públicas.

Sendo a violência contra os idosos um fenômeno 
universal, era presumível que os governos de vários 
países, juntamente com órgãos de atuação internacio-
nal, reunissem esforços para minimizar as agressões, 

os abusos e os casos de negligência que afetam esse 
estrato da população.

O envelhecimento da população traz mudanças 
significativas para a sociedade, e implica a criação ou 
adequação de estratégicas nas políticas públicas para 
garantir os direitos humanos e propiciar a inserção 
social dos idosos.

O Brasil, signatário de tratados internacionais 
voltados para esse estrato, tem procurado amparar 
os idosos de forma mais efetiva. E, nesses esforços, 
enquadram-se iniciativas como a aprovação da Lei nº 
8.842, de 1994, que estabeleceu a Política Nacional 
do Idoso.

Em 1995, quando estava à frente da Secretaria 
Nacional de Assistência Social, pude adotar as me-
didas que efetivamente permitiram a implementação 
da referida lei.

Em janeiro de 1996, implementamos o chamado 
Benefício da Prestação Continuada, a Loas, que hoje 
beneficia mais de três milhões de idosos e pessoas 
com deficiência, com um salário mínimo mensal.

Lembro, ainda, que aguardo a votação, na Comis-
são de Assuntos Sociais, do Projeto de Lei do Senado 
nº 315, de 2007, de minha autoria, relatado pelo nobre 
Senador Garibaldi Alves, que visa dar mais proteção ao 
trabalho das pessoas com mais de 60 anos de idade. 
Seu objetivo é proibir a fixação de idade máxima para 
a pessoa ser admitida ou permanecer no trabalho.

Ressalto que a tradicional relação de emprego 
está passando por transformações, levando em consi-
deração o próprio avanço da ciência médica, que pro-
picia maior longevidade com qualidade de vida.

O trabalhador idoso pode e deve ser incluído 
no mercado. As grandes empresas não buscam mais 
apenas a capacidade física do trabalhador, mas, so-
bretudo, sua capacidade intelectual.

Outra legislação de extrema importância e que eu 
não poderia deixar de citar é a Lei nº 10.741, de 2003, 
que instituiu o Estatuto do Idoso. Esse diploma, mais 
abrangente, inovou ao fixar penas severas para aque-
les que desrespeitarem os direitos ou abandonarem 
os cidadãos chamados da terceira idade ou da melhor 
idade, como são chamados em alguns Municípios.

Aproveito a oportunidade para comemorar a san-
ção ao projeto que concedeu 7,72% de reajuste às 
aposentadorias e pensões da Previdência superiores 
ao salário mínimo. Mas, lamento – e muito –, que o 
Presidente Lula tenha vetado a extinção do fator pre-
videnciário.

Apesar de todos esses avanços, os idosos têm 
pouco o que comemorar, pois da vigência dos diplomas 
legais ao seu efetivo cumprimento vai uma enorme dis-
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tância. Além disso, a ação dos governantes não basta. 
É preciso que a população se conscientize da vulne-
rabilidade desse segmento e se comprometa com sua 
inserção na comunidade. Hoje, os casos de violência e 
de acidentes respondem por 3,5% dos óbitos de pes-
soas idosas, ocupando o sexto lugar entre as causas 
de mortalidade nesse segmento. A nossa preocupação 
deve estender, para além dos óbitos, aos maus-tratos 
e às agressões físicas, psicológicas ou morais.

O portal.federação.net destacou, recentemente, 
que cerca de 93 mil idosos se internam por ano, viti-
mados por quedas, violências e agressões e acidentes 
de trânsito. Esse número, entretanto, é subnotificado. 
Os pesquisadores acreditam que 70% dos traumas, 
das lesões sofridas pelos idosos não são comunicados 
e, portanto, não fazem parte dessa estatística. Os ca-
sos de violência e agressão aos idosos ocorrem com 
muita frequência no âmbito familiar e, não raro, estão 
relacionados com questões de ordem econômica. In-
felizmente, as aposentadorias, pensões e outros be-
nefícios que são percebidos pelos idosos como forma 
de proteção social, muitas vezes, são alvo de cobiça, 
provocando exatamente o efeito contrário.

Sr. Presidente, a proteção aos idosos tem sido 
uma das barreiras ao longo da minha vida pública. Ao 
reconhecer que avançamos muito nessa área, nas úl-
timas décadas, é forçoso reconhecer igualmente que 
ainda temos muito a progredir.

Ao festejar o Dia Mundial da Conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa, volto a enfatizar o 
significado desta data e conclamo toda a sociedade 
brasileira a continuar lutando pela proteção dos direi-
tos desse segmento fragilizado da nossa população, 
segmento este que emprestou toda a sua vida, toda a 
sua experiência para a construção deste País.

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as minhas 
palavras.

Eu gostaria, também, neste momento, de infor-
mar que acontece desde ontem e vai até o dia 25 a 
Segunda Edição do Goiás Mostra Moda.

Peço a V. Exª um pouquinho de tolerância só para 
anunciar esse evento, que é de grande importância 
para Goiânia.

Refiro-me a um dos maiores e mais importantes 
eventos econômicos para Goiás, pois evidencia as 
nossas conquistas na área do design de moda e de 
confecções.

É um filão muito importante do setor econômico, 
porque gera emprego e renda, além de fortalecer a 
economia dos pequenos Municípios.

Trata-se de uma exposição atacadista que reúne 
cerca de 95 marcas goianas no maior evento fashion 
da Região Centro-Oeste.

A mostra está montada no Centro de Eventos 
da Universidade Federal de Goiás, com espaço para 
estandes, palestras, cursos e oficinas, rodadas de ne-
gócios e uma moderna passarela por onde passarão 
vários famosos.

A organização do Goiás Mostra Modas é do Sin-
dicato das Indústrias do Vestuário de Goiás (Sinvest). 
Em 2009, os expositores fecharam cerca de R$21 
milhões em negócios durante o evento e chegaram a 
R$30 milhões nos seis meses seguintes. Neste ano, a 
estimativa é de ultrapassar R$45 milhões em vendas, 
segundo José Divino Arruda, Presidente do Sinvest.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
Presidente do Sinvest, José Divino Arruda, e convidar 
todos aqueles que nos ouvem, neste momento, para 
conhecer o Goiás Mostra Modas, que é um evento 
extremamente importante. Estarão presentes lá para 
a rodada de negócios cerca de 12 Estados da Fede-
ração.

Agradeço, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª este 
tempo que me concede e quero aproveitar e convidar 
V. Exª Senador Mão Santa para ir a Goiânia e ver o 
Goiás Mostra Modas. Será um prazer muito grande 
recebê-lo no meu Estado de Goiás. V. Exª sabe que 
o Estado de Goiás nutre por V. Exª um carinho muito 
grande. V. Exª é um dos Senadores mais populares 
no meu Estado.

Deixo em nome do povo do meu Estado um abra-
ço a V. Exª. Mas quero dizer a V. Exª que, em vários 
Municípios goianos por onde ando, recebo muitos re-
cados para V. Exª. Enviam-lhe abraços e cumprimentos 
pelo desempenho de V. Exª nesta Casa.

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

Agradecemos.
Agora é o Líder do DEM. Saiu a Líder do Tuca-

no e vem o do DEM. Aguarda para depois Zambiasi, 
pacientemente.

Este é Jayme Campos, que representa o DEM e 
o Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, o maior exemplo 
de trabalho, produção e riqueza do nosso País.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador 
Mão Santa. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
verdade, acho que estou dentro da ordem de inscrição 
falando como Líder, mas há mais tempo era para já 
ter feito a minha fala aqui. Todavia, quase retiro o meu 
apoio, Zambiasi, à candidatura de Vice-Presidente do 
Mão Santa, porque ele estava passando todo mundo 
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na minha frente aqui. Mas volto a reafirmar o meu apoio 
a ele para ser o candidato a Vice-Presidente da chapa 
José Serra para Presidente da República. Mão Santa 
é a cara do povo brasileiro, é nordestino, tem todas as 
qualificações e virtudes para ser o Vice.

A Senadora Lúcia Vânia dizia aqui, Senador Mão 
Santa, que, em Goiás, muitas pessoas pedem a ela 
que transmita ao senhor um abraço. A mesma coisa 
acontece no Mato Grosso.

Eu estive, neste fim de semana, visitando seis 
cidades, lá na região do Arinos, e passei por Novo Ho-
rizonte, Tabaporã da Serra e Porto dos Gaúchos. Em 
todos os três Municípios, no sábado, de 30% a 40% 
da plateia existente lá, Senador Magno Malta, vinham 
me pedir: “Dê um abraço no Mão Santa. Em que dia o 
senhor vai trazê-lo para visitar a região? Etc, etc.”

Esse é o Mão Santa que imagino que o Serra, 
se tiver um mínimo de inteligência, vai escolher para 
ser o Vice-Presidente na sua chapa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
já andei lá com V. Exª num encontro de Vereadores.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – É ver-
dade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Falta a Lúcia Vânia me convidar para andar com ela 
em Goiás, porque eu já andei com Jayme Campos 
num encontro de Vereadores.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Tenho certe-
za, Sr. Presidente, de que, se V. Exª andar comigo no 
Estado de Goiás, eu já começo passando na frente do 
Senador Demóstenes.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Isso é 
muito bom.

Sr. Presidente, a história da evolução tecnológica 
da humanidade se confunde com a permanente busca 
de comodidade da lei e do menor esforço físico. Erro-
neamente, tomamos sedentarismo por conforto.

A grande maioria dos avanços científicos procu-
ra ampliar as possibilidades funcionais das pessoas, 
limitando, contudo, a movimentação aeróbica de seus 
usuários. Aparelhos corriqueiros, como o controle re-
moto de televisão ou o telefone celular ou a escada 
rolante, criaram um cenário de extrema acomodação, 
em que os gastos de energia se tornaram muito infe-
riores aos empreendidos pelos indivíduos duas ou três 
décadas passadas.

Todo esse progresso está cobrando um alto preço 
da raça humana, principalmente em relação aos aspec-
tos relativos à saúde. Recente levantamento efetuado 
pelo Governo Federal revela um crescimento vigoroso 
no número de obesos no País. Pelos dados do Ministé-
rio da Saúde, o índice de pessoas com sobrepeso em 

todo o território nacional saltou de 42,7% para 46.6% 
entre os anos de 2006 e 2009.

Isso acarreta uma enorme sobrecarga no sistema 
de saúde brasileiro, pois a obesidade está associada a 
doenças como diabetes, hipertensão arterial, aumento 
de colesterol, hérnias, distúrbios cardíacos, problemas 
respiratórios e transtornos do sono. Para alguns espe-
cialistas, o aumento da massa corpórea dos indivíduos 
já se transformou numa epidemia, merecendo atenção 
redobrada das autoridades sanitárias mundiais.

Para se ter ideia dessa assertiva, Senador Je-
fferson Praia, no Brasil, houve um acréscimo na pre-
valência do sobrepeso e da obesidade da ordem de 
53% nos dias de hoje, se comparados aos Censos dos 
anos de 1975 a 1989. Na América Latina, de modo 
geral, o quadro não é diferente, pois são registradas 
anualmente 200 mil mortes na região em decorrência 
de complicações referentes a esse distúrbio, Senador 
Jorge Yanai, que é médico e conhece perfeitamente 
esse problema sério no Brasil.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pelos 
cálculos do Ministério da Saúde na pesquisa Vigitel, 
13,9% da população brasileira pode ser considerada 
obesa, ou seja, cerca de 28 milhões de compatriotas 
sofrem com os efeitos nocivos desse mal. E são víti-
mas das doenças associadas a ele.

Em Cuiabá, onde a sondagem também foi reali-
zada, também 13,9% dos indivíduos estão acima do 
peso. Isso coloca a cidade no triste ranking das dez 
capitais com o maior número de pessoas com sobre-
peso do nosso País. É desnecessário dizer que o já 
extenuado sistema de saúde pública mato-grossense 
se acha incapaz de atender a demanda ocasionada 
pelas doenças relacionadas à obesidade.

Nesse sentido, Senador Mão Santa, encomendei 
a minha assessoria estudos com o objetivo de elaborar 
um projeto de lei incluindo no PSF, Programa Saúde 
da Família, equipes com profissionais de nutrição e 
de educação física. Está claro para especialistas da 
área médica que a obesidade decorre, principalmen-
te, de maus hábitos alimentares e do sedentarismo 
da população.

O combate à obesidade deve se converter numa 
política eficiente e de largo alcance, visto que ela tam-
bém tem grande incidência sobre as camadas menos 
abastadas da população.

Com um ritmo de vida cada vez mais dinâmico, 
pobres e ricos deixaram de fazer refeições em casa e 
preferem salgadinhos e lanches na rua. Isso tem causa-
do uma mudança nos hábitos alimentares, e o brasileiro 
adotou uma comida mais gordurosa e calórica.
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Em direção oposta, com as facilidades tecnológi-
cas, as pessoas se exercitam menos e não encontram 
tempo para as atividades esportivas.

Os efeitos desta alteração de comportamento não 
poderiam ser outros, senão a obesidade e as doenças 
relacionadas a ela.

É preciso, então, Senador Jorge Yanai, que a nos-
sa população passe por um processo de reeducação, 
com investimentos em campanhas públicas, demons-
trando ao povo a necessidade de se alimentar melhor 
e de se praticar mais atividade física.

Neste caso, considero importante o acesso da 
população mais carente a orientação de nutricionistas 
e professores de educação física.

Concedo um aparte ao Senador Jorge Yanai.
O Sr. Jorge Yanai (DEM – MT) – Agradeço e 

cumprimento V. Exª, que sempre escolhe os assuntos 
a serem levados a plenário com muita inteligência e 
com muita competência. V. Exª levanta um assunto ex-
tremamente importante que versa sobre a saúde do 
cidadão brasileiro, em especial, do nosso Estado do 
Mato Grosso. A obesidade, o sobrepeso, realmente é 
uma das coisas que mais tem preocupado a classe 
médica, porque ela é causadora de doenças, diminui 
a capacidade de trabalho do cidadão brasileiro e tam-
bém baixa a auto-estima. E nós, recentemente, Sena-
dor Jayme Campos, recebemos a CPI da Saúde no 
Estado de Mato Grosso. É uma situação muito triste, 
na qual 120 mil pessoas aguardavam em fila para fazer 
consultas, exames e cirurgias, causando uma tristeza 
e uma dor muito grande. Não existe uma coisa mais 
triste, não existe uma coisa mais arrasadora do que a 
doença dentro de uma família. No que tange à obesi-
dade, ao sobrepeso, as escolas hoje, de forma muito 
inteligente, proíbam salgadinhos, que V. Exª citou aí, 
comidas dessa natureza, que provocam essas doen-
ças. Então, cumprimento V. Exª pelo oportunismo de 
escolher um assunto tão importante nos dias de hoje. 
Parabéns, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado, Senador Jorge Yanai. Incorporo seu aparte 
ao meu discurso, até porque V. Exª é também um pro-
fissional de saúde, médico competente, há mais de 30 
anos militando nessa área, e conhece perfeitamente 
este assunto, sobretudo a importância, a relevância 
que gera no contexto da saúde pública no Brasil.

Digo isso porque, lamentavelmente, a maioria das 
escolas no Brasil ainda não tem nenhum professor de 
educação física. Conheço perfeitamente e posso até 
falar em relação ao meu Estado, porque percorro, pra-
ticamente todos os fins de semana, algumas cidades 
do interior, e ainda vejo que não há professor de edu-

cação física nessas cidades. Talvez o Estado tivesse 
até estrutura para contratá-lo, todavia, por ser distante 
da capital – muitas cidades, V. Exª conhece, fica mais 
de 1,5 mil km da capital –, às vezes não há profissio-
nal qualificado para essa prática. Todavia, acho que é 
muito importante termos essa prioridade em relação 
à obesidade no nosso País.

Por isso, defendo a inclusão desses profissionais 
no Programa Saúde da Família. Até porque esse pro-
grama tem dado certo no Brasil. Tive a primazia, como 
Prefeito – que fui por três mandatos, durante 14 anos, 
na minha cidade –, de implementá-lo. Criei várias equi-
pes, construí várias unidades de saúde, e melhorou 
sobremaneira a saúde daquela comunidade. Não só 
naturalmente desse trabalho, mas sobretudo a contra-
tação de bons profissionais, como também não faltava 
naquela comunidade o medicamento. Não adianta você 
ter o posto de saúde e não ter o medicamento. E nós 
priorizamos isso lá. Chegamos a investir quase 20% 
da nossa receita na área da saúde. 

Por sinal , quando deixamos a cidade de Várzea 
Grande, que é uma cidade com quase 300 mil habitan-
tes, e ninguém é eleito por três mandatos para prefeito 
se não tem um bom serviço prestado à comunidade, é 
fruto do investimento que fiz na educação e na saúde 
pública do município.

Há algum tempo, apresentei nesta Casa um pro-
jeto que torna obrigatória a informação sobre a quanti-
dade calórica nas garrafas de refrigerantes, preocupado 
com os jovens e as crianças que têm livre acesso a 
esses produtos, porque, segundo a Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Metabologia, nos últimos 20 
anos, Senador Magno Malta, V. Exª, que é preocupado 
com as crianças, a obesidade infantil cresceu 240% 
no País. Um aumento arrasador que assombra todos 
nós, e o Governo Federal tem que adotar urgentemente 
uma política pública.

A obesidade é um distúrbio que pode se tornar 
no principal problema de saúde do século 21 e a pri-
meira causa de doenças crônicas do mundo. Preci-
samos, portanto, lutar contra esse mal, para a futura 
geração de brasileiros não se transforme numa legião 
de incapacitados, pela omissão das autoridades pú-
blicas de nosso tempo, que fecharam os olhos para 
essa epidemia.

Portanto, Senador Mão Santa, que é médico, 
sabe perfeitamente do avanço da obesidade, não só 
no Brasil como no mundo inteiro. Praticamente 40% 
da população americana é obesa.

Quanto a esse meu projeto encaminhado, em 
relação aos refrigerantes, imagino que muitas indús-
trias fabricantes de refrigerante não vão gostar, por-
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que sairá nas garrafas de guaraná, Pepsi, enfim, será 
obrigatório as indústrias colocarem as calorias para o 
cidadão saber o que está tomando, quanto aquilo vai 
representar em termos naturalmente de calorias, que 
pode ser pernicioso ao seu corpo.

Portanto, Senador Mão Santa, reafirmo meu apoio 
a V. Exª. Estou torcendo aqui para que o candidato 
Serra escolha esse valoroso homem público, Senador 
Mão Santa, como seu vice, indicação do PCS, que é 
o Partido Social Cristão, que indiscutivelmente será 
o grande alavancador da sua candidatura para ser o 
nosso presidente da república em 2011.

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

Vou ajudar mais o Serra, indicando V. Exª para ser mi-
nistro da agricultura.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – É muita 
bondade de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª é um homem que veio da riqueza de Mato Grosso. 
Posso dizer como o I-Juca Pirama: meninos eu vi. Eu 
vi a pecuária que V. Exª desenvolveu, vi a crença que 
os agricultores e plantadores de soja tem em V. Exª. 

V. Exª reúne a competência administrativa. Três 
vezes prefeito, extraordinário prefeito, extraordinário 
governador do Estado. Sem dúvida nenhuma, a primei-
ra colaboração que quero dar a José Serra é pensar 
no nome de V. Exª para alavancar a riqueza do campo 
em todo o Brasil.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Para 
concluir, Senador Mão Santa, na semana passada, me 
convidaram, o Presidente Sérgio Guerra do PSDB, e 
outras pessoas do partido, para eu ser um dos coor-
denadores de sua campanha em âmbito nacional, ou 
seja, para eu coordenar a região Centro-Oeste no Brasil 
todo. Eles praticamente me convocaram, pedi apenas 
um tempo para tentar naturalmente, não só acertar a 
parte em âmbito estadual, que estão apoiando o pre-
feito de Cuiabá, o ex-prefeito Nilson Santos, prefeito 
da capital, o ex-senador Antero, para ser novamente 
senador, eu pedi apenas um prazo, tendo em vista que 
acho que poderia dar muita colaboração, não só con-
tribuindo com as informações precisas do agronegó-
cio. Eu sou um pequeno produtor rural estadual, mas 
acho que, pelo conhecimento que temos, podemos 
contribuir muito dando opiniões, idéias, para que ele 
possa elaborar um plano de governo que certamen-
te beneficie a agricultura brasileira que, lamentavel-
mente, está muito prejudicada, tendo em vista a falta 
de uma política agrícola decente, condizendo com a 
nossa realidade.

Muito obrigado, Senador Mão Santa. Meu caro 
amigo, valoroso Senador, que novamente vai ser se-
nador pelo seu Estado, Espírito Santo, grande homem 
público, Senador Magno Malta.

Uma boa noite a todos. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos agora, para usar da palavra, Zambiasi, 
que está como Líder inscrito. 

E Zambiasi simboliza aqui o que sempre houve 
no Congresso, os grandes valores da comunicação. 
Bastaria lembrar Carlos Werneck Lacerda, o grande 
tribuno, o grande legislador, o grande deputado federal 
e, de repente, o povo da Guanabara o coloca como 
governador, e ele foi o melhor governador da história 
deste País. Eu estava lá, nos anos sessenta. 

Isso vai ocorrer com Zambiasi, esse grande legis-
lador, que foi da Assembléia Municipal do Rio Grande 
do Sul e aqui no Senado enriqueceu a Casa pela sua 
ética, a sua comunicação, o seu espírito público e volta 
a Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, vai ser o próximo 
prefeito daquela cidade, com perspectivas invejáveis 
de reviver como Lacerda, que brilhou no Legislativo e 
brilhou ainda mais no Executivo.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador 
Mão Santa, por essa carinhosa manifestação, que eu 
guardo no meu coração. Vou guardar este 23 de junho, 
véspera de Dia de São João, como um dos momentos 
sublimes da minha passagem nesta Casa, por uma 
manifestação tão especial feita à minha pessoa e por 
esta relação construída na vida política aqui, no Con-
gresso Nacional.

Eu realmente, este ano, não sou candidato. En-
cerro minha caminhada de oito anos aqui, nesta Casa, 
porque pretendo retornar a Porto Alegre, retomar a mi-
nha vida, que é uma relação muito periférica, comunitá-
ria, e resgatar toda essa relação que se distanciou de 
mim durante esses oito anos. Mas eu vim aqui cumprir 
uma missão, como estou fazendo, de representação 
do meu Estado, sem nenhum tipo de compromisso 
maior que não fosse exatamente a representação do 
Rio Grande do Sul, ajudando o Brasil, ajudando o Pre-
sidente Lula, ajudando o Governo com o meu voto aqui, 
sempre muito fiel ao Governo Federal, como sempre 
aconteceu neste período. Não acredito ter o Governo 
recebido mais do que um ou dois votos contrários a 
projetos aqui encaminhados e sempre muito bem dia-
logados com a nossa Bancada. A Bancada gaúcha 
tem tido essa afinidade. O Senador Paim, o Senador 
Simon, nós temos conseguido trabalhar essa afinida-
de de interesses com o Estado, o que se traduz num 
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processo de muito respeito com o eleitorado gaúcho, 
com a população do Rio Grande do Sul.

O que me traz agora a esta tribuna, Senador 
Mão Santa, é um tema que já me trouxe outras vezes. 
Eu assumi o compromisso de, pelo menos uma vez 
ao mês – não sou de muitos pronunciamentos na tri-
buna da Casa –,trazer essa lembrança, esse assunto, 
esse tema que é de grande preocupação, de enorme 
preocupação e que tem sensibilizado vários colegas 
daqui da Casa. 

Hoje mesmo a nossa querida colega Marisa Ser-
rano trouxe esse tema ao plenário. Falo mais uma vez 
da questão das drogas, Senador Mão Santa, aprovei-
tando especialmente o transcurso, nesta semana, da 
12ª Semana Nacional sobre Drogas, que se iniciou na 
última segunda-feira, dia 21.

A respeito disso, o 1º Levantamento Nacional 
sobre o Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas entre 
Universitários, realizado pela Secretaria Nacional de 
Política sobre Drogas, recém-divulgado, trouxe dados 
alarmantes sobre o uso de drogas em geral. Esse le-
vantamento foi divulgado também nesta semana, coin-
cidindo com a Semana Nacional sobre Drogas. 

Ficou constado nessa pesquisa que cerca de 
49% dos universitários do País já usaram drogas ilíci-
tas. O estudo indica que 22% dos universitários estão 
sob risco de desenvolver dependência de álcool e 8% 
no caso da maconha. 

Outro dado mostra que 40% dos entrevistados 
usaram duas ou mais drogas nos últimos doze meses. 
Em relação ao álcool, 86% disseram já ter consumido 
– a maioria entre menores de 18 anos. O fumo repre-
senta o hábito de 22% dos entrevistados.

A pesquisa ouviu cerca de 18 mil jovens de ins-
tituições públicas e privadas de ensino superior nas 
27 capitais brasileiras e chama a atenção, pois essas 
drogas chamadas lícitas, como o álcool e o cigarro, 
são, na maioria das vezes, a porta de entrada para 
drogas mais pesadas, como é o caso da cocaína e do 
famigerado crack.

Temos que encarar, Senador Mão Santa, esse 
debate em todas as suas frentes. E o Congresso Na-
cional tem o desafio de estabelecer marcos legais para 
o combate efetivo às drogas. Aqui, nesta Casa, apre-
sentei alguns projetos que podem contribuir para as 
próximas ações governamentais nesse enfrentamento. 
O primeiro deles já teve a aprovação do Congresso Na-
cional e, após a sanção do Presidente Lula, tornou-se 
a Lei nº 12. 219, de 2010.

Essa lei permite que a União possa estabelecer 
convênios diretamente com os Municípios, com o obje-
tivo de prevenir o uso indevido de drogas e possibilitar 

a atenção e a reinserção social de usuários e depen-
dentes. Com esse instrumento, as políticas municipais 
para essa área poderão ser implementadas com menos 
burocracia e mais efetividade.

Outro projeto é o PLS nº 187, de 2009, que au-
menta a pena para o tráfico de drogas mais danosas 
à saúde, como é o caso da cocaína e, especialmente, 
do crack. Devemos endurecer a punição para esses 
traficantes, porque eles não podem ter a mesma pena 
de um criminoso comum, já que essa droga não dá 
a menor chance para quem nela é viciado. O Projeto 
tramita ainda na Comissão de Constituição e Justiça 
e está sob a competente relatoria do nobre colega Se-
nador Jarbas Vasconcelos.

Temos ainda o PLS nº 202, de 2009, que con-
cede ao segurado da Previdência Social a concessão 
do auxílio-doença durante o tempo que durar o seu 
tratamento contra a dependência química. Ocorre que 
o segurado recebe o benefício e, após alguns dias de 
tratamento, já se nota uma melhora na sua aparência. 
Mas essa melhora não significa que ele esteja recupe-
rado. Daí, quando ele se submete a uma nova perícia, 
tem o seu benefício suspenso e é obrigado a voltar ao 
trabalho sem concluir o tratamento. 

Então, estamos sugerindo que essa segunda 
perícia, quando indeferida, terá direito à revisão por 
uma junta de peritos. A matéria tramita na Comissão 
de Assuntos Sociais, Senador Paulo Paim, e está sob 
a relatoria do nosso colega Senador Renato Casa-
grande. 

Ainda existem outras ações. O Relator Geral da 
LDO, Senador Tião Viana, incluiu no seu relatório, en-
tregue hoje, a previsão de recursos para a implemen-
tação da política nacional de combate ao crack. 

Na esfera do Executivo, e por ocasião da Semana 
Nacional sobre Drogas, o Presidente Lula anunciou a 
liberação de R$410 milhões para ações de combate 
ao crack e outras drogas. Inclusive, nessa solenida-
de, foi feita uma homenagem, esta semana, registrada 
desta tribuna pelo Senador Paulo Paim, ao grupo RBS 
de Comunicação, do nosso Estado, o Rio Grande do 
Sul, pela contribuição nessa luta através da campanha 
pioneira na imprensa: “Crack, nem pensar”.

A cruzada federal contra as drogas, na qual o 
crack foi eleito o adversário número 1, será coorde-
nada por uma força-tarefa de nove Ministérios, órgãos 
do Judiciário e entidades da sociedade civil.

As apreensões de drogas também têm crescido 
consideravelmente. Ainda hoje de manhã, Senador 
Paim, no nosso Rio Grande, foram incineradas quase 
três toneladas de drogas apreendidas somente neste 
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ano, nos primeiros meses de 2010, pelo Departamento 
Estadual de Investigações do Narcotráfico – Denarc. 

Sr. Presidente Mão Santa, ainda há muito a fazer 
para que o Brasil possa vencer essa guerra contra as 
drogas. Às vésperas de mais um pleito eleitoral, quero 
aqui fazer um apelo como cidadão, e não apenas como 
Parlamentar, já que eu não sou candidato a nada. En-
tão, como eleitor, como cidadão, eu deixo este apelo. 
Senador Paulo Paim, candidato à reeleição como re-
presentante do Rio Grande do Sul para poder continuar 
sua obra aqui no Congresso Nacional, especialmente 
aqui no Senado, vamos convencer todos os candidatos, 
não apenas ao Legislativo, mas aos postos do Exe-
cutivo Federal e estaduais, a colocarem essa discus-
são em destaque nas suas propostas à população. A 
responsabilidade deve ser compartilhada com toda a 
sociedade, pois essa é a única forma de transpor essa 
muralha que se coloca diante de nós e que desafia a 
nossa capacidade de reação. 

Mas, antes disso, alertamos para o papel das 
famílias nessa prevenção e conscientização. Os pais 
devem conversar com seus filhos sobre esse assun-
to, mostrando desde já os perigos do uso de drogas 
em geral. Essa discussão não pode mais ser um tabu. 
Observem, sobretudo, os sintomas de uma possível 
dependência, que, na sua maioria, são visíveis, como, 
por exemplo, baixa no rendimento escolar e agressivi-
dade e irritabilidade apresentada em muitos casos.

Essas são atitudes simples, mas que podem 
fazer toda a diferença, porque, depois que o vício se 
instala e se apodera do dependente, a tarefa se torna 
quase que inglória. Portanto, o diálogo é realmente 
fundamental. 

Antes de concluir, o Senador Paim me pede um 
aparte e eu o concedo, com muito prazer. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Zambiasi, faço um aparte para elogiar V. Exª por todo 
seu mandato, por toda sua história, não só como Se-
nador, mas também como Deputado que foi pelo Rio 
Grande, como Presidente da Assembleia. V. Exª nunca 
disse aqui, no plenário, mas eu sei que V. Exª ajuda, e 
muito, um centro de recuperação de drogados no Rio 
Grande do Sul, cujo nome é...

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Centro 
de Reabilitação Vita.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Centro de 
Reabilitação Vita. Então, V. Exª tem toda autoridade 
para falar do tema, porque tem travado uma batalha 
em defesa da recuperação da nossa juventude. Meus 
cumprimentos a V. Exª. Meus cumprimentos também 
pela fala que fez antes sobre a questão das perícias 
médicas. Concordo integralmente com V. Exª. Foi con-

versando também com V. Exª que apresentei um pro-
jetinho simples, para acabar com a história da alta 
programada. O cidadão faz a perícia, fica trinta dias, 
em três meses, ele é afastado pelo computador. Aí, ele 
volta lá depois de três meses, fica na fila para fazer 
uma nova perícia e não recebe. Ele não recebe na fá-
brica e não recebe também da Previdência. Eu quero 
só destacar o trabalho de V. Exª, que é um estudioso 
desse tema. Senador Zambiasi, eu acompanho seu 
trabalho. Acho que V. Exª foi um dos primeiros Sena-
dores a tocar neste tema aqui, no Congresso. Depois 
é que vieram a campanha no Rio Grande do Sul e ou-
tras campanhas de âmbito nacional. V. Exª sabe que 
estou falando somente a verdade. V. Exª, como eu dis-
se há um tempo, me deu a alegria de estar entre os 
Parlamentares mais destacados do Congresso, e eu 
quero dizer-lhe que o Congresso vai perder com a sua 
não presença aqui. Mas tenho certeza de que, onde V. 
Exª estiver, seja numa outra atividade, seja voltando 
para os meios de comunicação – porque eu não sei, 
naturalmente, a caminhada de V. Exª –, sempre terá 
o compromisso com o social. V. Exª acho que não fez 
de público, mas deu um depoimento para mim que me 
emocionou aqui. Eu disse: fale para os Senadores. V. 
Exª me contou a história de um e-mail de uma criança 
que V. Exª carregou no colo e que hoje está no Pará. 
Então, V. Exª é um daqueles homens públicos que faz 
política olhando para o ser humano. Eu terei outras 
oportunidades ainda, mas não poderia deixar de fazer 
um aparte a V. Exª. Tenho muito orgulho de dizer que 
sou seu amigo. Um abraço.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obriga-
do, Senador Paim. Quero dizer que a área social vai ter 
uma forte representação com a sua presença aqui no 
Senado Federal. O Rio Grande do Sul está muito bem 
representado com o Senador Paim, com o Senador Si-
mon e por quem mais for eleito na terceira vaga.

E essa questão da drogadição, Senador Paim, 
me compromete muito. Entendo que temos que estar 
nesse alerta permanente. E porque vale a pena. O Se-
nador Magno Malta está aqui e tem uma experiência 
muito parecida com a minha, tem um trabalho mais 
forte que o meu, inclusive. 

Neste último feriado em que estivemos visitan-
do essa entidade, tive uma das maiores emoções da 
minha vida. Um dos internos, após permanecer seis 
meses em abstinência, 180 dias e noites, por vonta-
de própria, convivendo num ambiente de abstinência, 
entendeu que era chegada a sua hora de ter alta. Ele 
saia no dia em que, Senador Paim, aproveitava a pas-
sagem grátis dos ônibus de Porto Alegre – temos um 
dia por mês em que os ônibus não cobram a tarifa –, 
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e aproveitava para ir com a esposa para casa para 
retomar a vida.

Quando eu vejo que ele está com as suas sa-
colinhas de roupa, que ele ganhou lá dentro, que ele 
conquistou naqueles seis meses em que conviveu com 
tantos que por lá passaram – alguns não resistiram, 
abandonaram, foram embora, chegaram outros, mas 
ele esteve lá, lutou, acreditou na possibilidade de lim-
par-se –, eu ofereci a ele uma carona: tu não precisas 
pegar esse ônibus lotado agora, carregado de mala; 
deixa que eu te levo, vou te levar para casa.

E pude ouvir, então, um pouco mais desse con-
vívio e da importância dessas obras sociais, Senador 
Magno Malta, que muitas vezes não recebem qualquer 
tipo de apoio público, nada; são fruto da determinação, 
da vontade e do compromisso social de voluntários, 
do voluntariado. 

Esse é um assunto que o Senador Magno Malta 
conhece muito bem também.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Concede 
um aparte Senador?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Pois 
não. 

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu quero 
parabenizá-lo até porque, quando V. Exª vem à tribu-
na, não traz um discurso vazio para registrar na Voz 
do Brasil que falou de alguma coisa e sai atirando para 
todo lado. V. Exª tem foco, V. Exª tem bandeira, V. Exª 
tem identidade com o sofrimento humano, com as cau-
sas da sociedade. E, porque tenho focado demais na 
causa da pedofilia e viajado demais com a CPI, tenho 
perdido parte do privilégio de ouvir V. Exª, fazendo o 
enfrentamento ao abuso das drogas, ao avassalamento 
ocorrido no País nos últimos anos com o problema do 
vício como um todo. Eu lhe parabenizo até porque são 
30 anos da minha vida tirando drogados da rua. Nós 
temos uma instituição chamada Projeto Vem Viver, que 
nasceu dentro da minha casa, e minhas filhas nasce-
ram nos braços dos drogados. Há dez anos, denun-
ciei o crack no relatório da CPI do Narcotráfico; uma 
droga que era só de São Paulo, e havia um acordo do 
PCC com o Comando Vermelho do Rio de que essa 
droga não sairia de São Paulo. Por ser uma droga ba-
rata, que vicia muito rápido, e esse dependente vira 
um lixo rapidamente, ele não tem força nem para rou-
bar para poder vir e comprar mais droga. E eles, com 
uma artimanha muito forte, começaram a comer pelas 
beiradas e começaram pelos distritos, pelo interior do 
País até chegar às grandes cidades. Trinta anos tendo 
o privilégio de enxugar lágrima de mãe que chora, de 
esposa que chora; de recolher pessoas nas ruas; privi-
légio de entrar no carro com a minha esposa e sair nas 

estradas recolhendo andarilhos bêbados. Um privilégio, 
porque o meu próximo não é aquele que cruza o meu 
caminho, mas aquele cujo caminho faço questão de 
cruzar. Como o exemplo que V. Exª acabou de contar: 
ele não lhe pediu carona; V. Exª cruzou o caminho dele 
e foi oferecer a carona. Pois bem. Estamos vivendo os 
mais terríveis dramas sem poder enxergar a saída. O 
primeiro é o da pedofilia, porque, no Brasil, há mais 
gente usando criança do que usando droga. E o segun-
do é o drama das drogas, com o qual o Poder Público 
não sabe como lidar e não tem humildade para bus-
car, com quem sabe lidar com o problema, uma ajuda 
para ter saída. O Presidente Fernando Henrique Car-
doso criou a Senad – Secretaria Nacional Antidrogas. 
Fez um discurso na ONU dizendo que ia erradicar as 
drogas no Brasil em dez anos. Primeiro, ele não ia ser 
Presidente por dez anos; depois, ele saiu e deixou a 
Senad com R$65,00 de orçamento. O Presidente Lula 
a implementou, mas os relatórios da Senad são as-
sim: R$3 milhões gastos com as pesquisas do instituto 
tal para saber onde se usa mais, onde se fuma mais, 
onde se cheira mais...

(Interrupção do som.)

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – No Brasil, 
ninguém precisa saber mais disso. Guardando-se as 
devidas proporções, cheira-se e fuma-se de maneira 
igual em todos os lugares do País, em todos os lugares. 
As drogas são o adubo da violência no País. Criamos 
a Lei de Narcotráfico no Brasil, da qual fui o Relator, 
que virou um monstrengo na Câmara. Criminalizou-se 
demais o traficante e deixou-se livre o usuário, que é 
exatamente o consumidor que faz esse empresário-
traficante forte no seu negócio. O juiz não tem moral, 
não tem autoridade para punir o usuário de droga. 
Na verdade, a gasolina que é comprada pelo tráfico 
para incendiar um ônibus com criança dentro vem do 
dinheiro do usuário. A arma usada para o assalto é 
adquirida com o dinheiro do usuário. Essa é uma po-
lítica de enfrentamento, mas é a política preventiva, 
porque – veja – centro de recuperação de drogado é 
a UTI. Tenho uma UTI há 30 anos. Abri outra há nove 
meses só para criança de oito a 13 anos dependente 
de crack, chamada Horta de Vida, Projeto Vem Viver. 
Com quem? Com Ledir Porto. Esse Ledir Porto eu tirei 
da cadeia há 15 anos, traficante de drogas, ladrão de 
carga e assaltante de banco. Ele chegou à minha ins-
tituição morto, desgraçado, desmoralizado. Só tinha o 
segundo ano primário. Lá dentro, ele mudou de vida, 
estudou, fez faculdade e elegeu-se Vereador na cida-
de dele, onde foi preso pela última vez. Hoje, é uma 
das autoridades de segurança pública no Brasil. Esse 
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rapaz reduziu a violência em Vila Velha em 84% e é o 
Secretário de Defesa Social depois de 15 anos, refe-
rência em segurança pública. Quer saber de uma coi-
sa? Vai eleger-se Deputado Federal. O Prefeito Javan, 
do meu Estado, foi recuperado na minha instituição. 
Chegou lá desgraçado...

(Interrupção do som.)

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...de co-
caína (fora do microfone). E V. Exª chama a atenção, 
porque Zambiasi traz um tema, Sr. Presidente. A so-
ciedade deve estar ávida, e as pessoas devem estar 
saindo da novela para assistir ao que V. Exª está falan-
do. Neste momento, é hora de Dilma e do Serra não 
dizerem que são contra as drogas e que vão enfren-
tá-las. Enfrentar como? Temos na ponta milhares de 
pessoas religiosas como essa casa de recuperação a 
que V. Exª foi e que vive de migalhas sem atenção do 
Poder Público, porque o dinheiro é gasto com institutos 
de pesquisa para saber quem cheira mais e quem usa 
mais. É difícil acautelar um carro preso no tráfico de 
drogas, uma caminhonete, Kombi, seja o que for, para 
mandar para as instituições que estão na ponta fazen-
do aquilo que o Poder Público não faz. Não faz. Então, 
eles precisam dizer o que querem, porque é preciso 
realmente o que V. Exª disse no começo do discurso. 
Eu estava lá dentro vendo V. Exª pela televisão. Que o 
Governo Federal se associe aos Municípios, porque 
nós precisamos é de uma campanha efetiva de pre-
venção via família. Via família. Via família. Porque as 
casas de recuperação vão receber o resto de gente, 
a UTI está morrendo. Nós não queremos é gente dro-
gada na sociedade. E para mudar esse quadro só via 
família, pela via da prevenção. E o Poder Público tem 
de intervir como? Com os seus instrumentos. Tem Mi-
nistério da Educação, tem Ministério da Saúde. Mas 
Ministério da Saúde não recupera drogado, não é ne-
gócio para médico. Essa cura tem de ser é na alma, é 
por dentro, o homem tem de ser mudado por dentro, 
para depois tratar o caráter dele, e isso o Ministério da 
Saúde não faz, nem o Ministério da Justiça faz. Mas o 
dinheiro público pode muito bem investir nessas pes-
soas que são sacerdotes da vida humana, tal qual V. 
Exª, e todos esses que militam lá no Rio Grande do Sul, 
que estão nos ouvindo e sabem do que estou falando, 
investir para que essas pessoas criem multiplicadores e 
nós mudemos o quadro no Brasil. Eu parabenizo V. Exª 
pelo pronunciamento, parabenizo pelo tema e até pela 
hora. Até pela hora que V. Exª escolheu para debater, 
mesmo tendo poucos Senadores, porque é a hora em 
que o Senador Mão Santa está sentado ali e podemos 
debater à vontade o tema e V. Exª pode ficar aí mais 

uns 20 minutos, está autorizado por mim, por Paim e 
por quem mais está aqui, ou mais 30, se V. Exª quiser, 
porque esse tema é da sociedade, é da família. Nós 
estamos aqui pacientemente ouvindo V. Exª, porque 
sei do bem que esse Senador, que, infelizmente, não 
quer voltar mais, sabe Deus por que, e Deus sabe, tem 
algo maior no Rio Grande do Sul para ser feito, porque 
Deus tem seus caminhos, que não são os nossos. Mas 
eu o parabenizo e sou seu fã.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obri-
gado, Senador Magno Malta, e também eu o parabe-
nizo pelo seu aparte, como aconteceu com o Senador 
Paim, e pela experiência de vida, Senador Mão Santa, 
do companheiro, colega Magno Malta, que vem traba-
lhando, sustentando essa CPI da Pedofilia. Eu sou um 
membro Suplente e tenho colocado minha assinatura 
todas as vezes que sou solicitado, exatamente por en-
tender a importância desse trabalho. Se não fosse a sua 
determinação, a sua teimosia, ela teria se encerrado 
há quase um ano e não teria registrado os resultados 
que registrou nem conscientizado, da forma como cons-
cientizou o País, em relação à questão da pedofilia, 
que tem muito a ver também com as drogas.

Senador Mão Santa, vou-lhe pedir, um minuto, 
um minuto e meio ou dois, porque o Senador Paim fa-
lou de um assunto que ficou no ar. Senador Jefferson 
Praia, permita-me, são dois minutos.

Lá, numa cidade perdida do interior do Pará, de lá 
chegou às minhas mãos a história vivenciada por uma 
gauchinha, fisioterapeuta, formada pela Ulbra, lá em 
Canoas, na nossa Canoas, Senador Paim. Formou-se 
pela Ulbra, Universidade Luterana do Brasil, e decidiu 
que iria para o Pará. E achou no mapa do Pará uma 
cidade chamada Xinguara, e lá se foi ela, aos 22, 23 
anos de idade, e uma colega. Lá chegando, depara-
ram-se com uma realidade completamente diferente 
da realidade do Sul. Lá no Sul, no nosso Sul do Brasil, 
Senador Mão Santa, hoje de manhã, as temperaturas 
estavam zero grau. Ontem estavam abaixo de zero, 
um grau abaixo de zero, dois graus abaixo de zero. Lá, 
no Pará, hoje de manhã, estava trinta e tantos graus. 
Então, já há o choque cultural, o choque térmico, o 
choque humano, com as diferenças que fazem este 
Brasil espetacular e maravilhoso.

E ela me conta uma história. Ela me disse: “Sér-
gio, aqui onde trabalho, tem um jovem que ajudo. Tenho 
um aluno – ela é professora, trabalha com fisioterapia, 
professora de educação física –, Senador Magno Mal-
ta, com 19 anos, que é surdo, que tem uma doença 
degenerativa nos olhos e está ficando cego”. Ou seja, 
ele é surdo, é mudo, porque não ouve – muitas vezes, 
a gente erradamente diz surdo e mudo, mas é apenas 
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surdo, não fala porque não ouve e, por não ouvir, infe-
lizmente, não desenvolve a capacidade da fala, nem 
sempre desenvolve.

Vejam o que ela diz: 

“(...) ele é surdo, mudo, pois não apren-
deu a falar, porque nunca ouviu e agora está 
ficando cego. Ele ficará incomunicável com o 
mundo, se não conseguir ajuda.

Tem uma equipe de professores surdos 
de Belém [olha que coisa fantástica, em Belém 
do Pará, há uma equipe de professores que 
são surdos e ensinam] que se disponibilizou a 
ajudar vindo até o interior do Pará para ensinar 
a ele o método de libras tátil, que é uma forma 
de ele se comunicar quando ficar cego.”

E ele vai ficar cego infelizmente, logo na frente, 
em seis meses, em um ano. E essa garota, esta jovem 
Aline está trabalhando para que, quando isso aconte-
cer, ele não perca o contato com o mundo, já que não 
poderá ouvir nem falar, que possa se comunicar pelo 
sistema de libras tátil. 

Disse ela:

“O custo para trazer estes profissionais 
[de Belém, pois é longe, me falaram hoje] é de 
R$2 mil, a família não tem condições de ajudar 
e a prefeitura [que é pobre] já está ajudando 
com as passagens e hospedagens, mas o 
dinheiro para pagar estes profissionais ainda 
não conseguimos”.

Eu me virei para o Paim, estava aqui no plená-
rio, vamos falar com os colegas do Pará. Mas, naquele 
momento, Paim, digo: “Vou ligar para a nossa cole-
ga, para a Ana Júlia, foi colega, Governadora”. Liguei 
para o gabinete da Governadora Ana Júlia, atendeu o 
Chefe de Gabinete, o Dr. Paulo, que imediatamente, 
Senador Paim, deixou o celular dele à disposição da 
Aline. Ele disse: “Pede para me ligar, pede para falar 
comigo. Esse assunto é da nossa responsabilidade e 
nós vamos resolver”.

Eu ganhei o meu dia. A vida é feita de gestos. 
Esses gestos, Senador Mão Santa, valem mais do 
que mil discursos, porque valeu à pena ver alguém lá 
do meu Rio Grande, do nosso Rio Grande, Senador 
Paulo Paim, lá no interior do Pará, tão distante que 
não conheço, mas que, com esse gesto, mostrou que 
podemos transformar o mundo, porque, nesse gesto, 
o mundo dessa pessoa vai ser transformado para me-
lhor. E se cada um de nós conseguir produzir um gesto 
destes, não por dia, por mês ou por ano que seja, o 
mundo seguramente vai entrar numa corrente do bem, 
numa corrente boa.

Era isso. Agradeço imensamente esse genero-
so espaço que me foi concedido e dizer que vamos 
continuar essa luta, fazer a luta da solidariedade, da 
conscientização, a luta contra as drogas que deve ser 
insistentemente lembrada, aqui da tribuna da Casa que, 
por meio da sua rede de comunicação, tem a capaci-
dade de fazer chegar aos locais mais distantes deste 
nosso País o nosso alerta, num incessante trabalho, 
Senador Mão Santa, de conscientização e combate 
ao uso de drogas.

Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

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

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Paulo 
Paim.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É 
Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, é porque ele tinha pedido antes.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É por-
que somos negros, somos da mesma senzala.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
porque ele tinha pedido antecipadamente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele 
pediu pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ele desceu para pedir.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 
revisão do orador.) – Se ele pediu pela ordem, Paulo 
Paim é autoridade e antiguidade é posto. E o Paim, ali-
ás – esqueci-me de falar aqui – esteve no projeto Vem 
Viver, lá em Cachoeira, na minha instituição, conviveu 
com os meninos, lá onde eu e D. Kátia temos nossa 
vida, nossa alma, há trinta anos, com nossos filhos, 
que Deus nos tem dado, são muitos, de 70, de 50, de 
35, de 18 e 20 anos. 

E o Senador Paulo Paim, ia lhe chamar de pastor, 
Paim, não ia lhe ofender, não, não é? Até porque tem 
pastor na família, não é? E aliás, pastor é aquele que 
pastoreia, não é? E o serviço que você faz na defesa 
dos aposentados do Brasil, você é o instrumento de 
Deus, você é o arauto, nós acompanhamos a sua batuta 
no interesse daqueles que deram o melhor dos seus 
dias, como o Senador Mão Santa tem feito, e quan-
do chega na terceira idade, o melhor dos seus dias, 
a maioria absoluta não tem dinheiro nem para pagar 
a farmácia. E V. Exª tem sido a voz, tem sido o instru-
mento, tem gritado em favor dos menos favorecidos, 
dos aposentados, V. Exª é a voz dos discriminados. 
Direitos humanos é a sua alma, é a sua vida, é o seu 

285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



31184 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

sentimento, é a sua briga. E eu agradeço a Deus por V. 
Exª ter ido lá e ter convivido aqueles dias conosco. 

Senador Mão Santa, V. Exª que é um parteiro. E 
muita gente pergunta: por que Mão Santa? Até por-
que o nosso querido Luís Fabiano fez o gol, Marado-
na falou que foi a mão de Deus, Luís Fabiano falou 
que foi a mão santa. Você viu? Eu até imaginei que 
ia ter discurso depois que você falou aquilo. Falei: o 
Senador Mão Santa amanhã pega. Mas a mão santa 
é que faz o bem. Eu escuto falar da história de V. Exª 
no Piauí também, do bem que V. Exª, como médico, 
médico misericordioso, médico humanitário que V. Exª 
sempre foi, embora gaste tanto tempo com as pessoas 
simples, V. Exª é um homem também dado à leitura, 
um intelectual misericordioso, V. Exª é. 

Mas eu convivi com V. Exª em um momento difícil, 
que exigia muito mais que misericórdia, porque exigia 
muita coragem. Eram os dias da CPI do Narcotráfico, 
na história do Correia Lima, que tinha uma indústria 
de vender nota fiscal. Os prefeitos eram obrigados a 
se comprometer com ele com medo de morrer. Ele 
pegava mendigo na rua, fazia plano, fazia seguro de 
vida, botava o mendigo para assinar, ele doando 80% 
para a mulher dele, outros 70% para as filhas, e de-
pois o mendigo aparecia morto. Uma desgraça! E, V. 
Exª como Governador, ele só podia ser preso se V. Exª 
determinasse, como coronel. E V. Exª determinou.

A vida, dizia Zambiasi, sobre o gesto... A minha 
mãe era analfabeta profissional. Mas a minha mãe, 
dona Dadá, dizia que a vida não é o que você fala. A 
vida é o gesto. E o seu gesto corajoso, naqueles dias, 
impressionou-me.

Depois, Deus me dá a oportunidade e o privi-
légio de conviver com V. Exª aqui, nesta Casa, essa 
alma boa, determinada. Em todos os momentos em 
que eu tive necessidade, V. Exª esteve do lado. E, 
nos momentos em que eu quis, de fato, há dois anos, 
buscar implantar a CPI da Pedofilia, com a descrença 
de quase todo mundo, até por falta de conhecimento, 
porque, há dois anos, o Brasil não tinha conhecimento 
do tamanho da barbaridade desse crime, V. Exª foi um 
dos primeiros apoiadores. V. Exª me abriu horizontes 
no Nordeste, indicando delegados, Ministério Público, 
pessoas que militavam essa causa com dificuldade. E 
nós corremos atrás.

Por isso, Senador Mão Santa, ao ver as pesquisas 
no seu Município, e ver V. Exª tão bem colocado, e ver 
os Partidos aqui de Oposição, que apoiam o Serra... Eu 
sou Dilma, assim como o Paim é. Nós somos da Base 
do Presidente Lula e queremos ganhar a eleição. Mas 
quando vejo o DEM e o PSDB insistindo com o nome 
de V. Exª, essa voz popular, a cara do Nordeste, o Bra-

sil... São Paulo tem mais nordestino do que paulista! 
Realmente, o Serra faria um grande negócio! Ele não 
vai ouvir a mim, claro, com todo respeito que tenho 
por ele. Mas penso que V. Exª, que tem uma eleição 
segura para Senador no seu Estado, realmente preci-
sa ouvir Deus. V. Exª agora está no Partido de Deus, 
no PSC, mas V. Exª precisa ouvir Deus, precisa ouvir 
a sua Adalgisinha, seus filhos, seus correligionários. 
Mas penso que o Serra faria um grande negócio, con-
vocando V. Exª para ser o seu Vice. Tenho certeza que 
onde ele chegasse... Normalmente, onde um candidato 
a Presidente chega ele está cercado de seguranças, 
assessores e imprensa. Mas ele se acercaria do povo 
com V. Exª. Onde chegasse o povo iria, por causa da 
popularidade que V. Exª alcançou a partir desta tribuna, 
falando de coisas simples, na sua simplicidade, com a 
linguagem simples que Deus lhe deu, sem querer ser 
aquilo que V. Exª não é. A pior coisa para um homem 
é tentar ser aquilo que ele não é.

Foi a sua simplicidade, a sua maneira de se iden-
tificar com o povo que fizeram Mão Santa ser conhe-
cido. Na minha cidade, no interior da Bahia – eu nasci 
em Macarani e fui criado em Itapetinga. V. Exª tem um 
fã clube lá, V. Exª tem um fã clube das pessoas que 
gostam e admiram V. Exª.

Eu que também viajo este País inteiro e que te-
nho convivido com pessoas do País inteiro, pessoas 
que abraçaram a causa de combate a abuso sexual no 
Brasil, com a CPI da Pedofilia, as pessoas me abordam 
no hotel, no aeroporto em todo lugar, e, de tudo que 
perguntam, sempre perguntam por V. Exª.

Por isso eu reverencio V. Exª como lutador da 
causa dos aposentados também, como me referi ao 
Senador Paulo Paim, pois V. Exª entrou na trinchei-
ra com o Senador Paim aqui, nesta Casa, ao longo 
desses anos, para lutar a luta dos aposentados. Por 
isso, V. Exª tem o meu respeito, sempre, Senador Mão 
Santa, porque tem coragem de falar o que pensa, tem 
sentimento, fala com o sentimento, fala com o coração, 
tem respeito por seus companheiros; elogiosamente 
trata todos eles, exaltando a virtude de todos eles. 
Um indivíduo, um homem precisa ser grande para se 
comportar como V. Exª se comporta com relação às 
outras pessoas.

Eu peço a V. Exª e ao Senador Jefferson para me 
dar um minuto para fazer um registro.

Anteontem, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, 
a cidade que me deu oportunidade na vida pública, a 
terra da minha querida esposa, onde a conheci; foi lá 
que fui Vereador pela primeira vez...

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31185 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu quero saber notícias de um amigo meu, médico 
cirurgião, Franklin Novaes.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Está 
lá. É seu admirador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois dê um abraço nele. Nós fizemos residência mé-
dica juntos; e Léo Gomide, lá do Rio Grande do Sul, 
nos anos sessenta e setenta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sem-
pre que estou com ele, que o encontro, ele pergunta 
por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Franklin Novaes, da terra de Roberto Carlos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ter-
ra de Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, e de 
Rubem Braga.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois é. E aquela música Um Milhão de Amigos tem 
muito a ver com a minha cara, no Piauí.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – (Risos.) 
Eu, Senador Mão Santa, com muita tristeza, recebi a 
notícia publicada pela Folha do Espírito Santo, do 
jornalista Jackson Rangel, que é meu amigo pessoal. 
Em seguida, a mídia do Estado... Hoje, a minha espo-
sa me liga, porque às 19 horas estava passando na 
televisão, um médico, chamado João Hermínio Altoé 
Vargas.

A família Altoé é respeitada, uma família de bem 
que deve estar sofrendo – até aqueles que não são mais 
próximos, mas que têm o mesmo sobrenome – com 
esse advento desse médico de 48 anos de idade. Já 
está na Casa de Custódia do Estado, preso, acusado 
de ter abusado de um adolescente. Ele é um homeo-
pata e chegou por volta das 14 horas ao Presídio Novo 
Horizonte, no Município de Serra.

Eu faço contato com o Delegado Marcelo Nolasco, 
essa grande figura, esse grande delegado, Delegado 
da Infância, que tem feito um trabalho maravilhoso no 
meu Estado. E estou solicitando à Drª Catarina Cecin 
Gazelli e à Drª Karla Sandoval, promotoras e procu-
radoras do meu Estado, que estão cedidas à CPI da 
Pedofilia aqui, para que possam ouvir esse cidadão, 
até porque eu soube que já outras mães apareceram. 
Isso é verdade, o pedófilo quando é preso, e não existe 
pedófilo de uma criança, ele é pego, ele é revelado. E 
que outras mães já apareceram, denunciando abuso 
dele com as suas crianças. É o fim do mundo!

Então, nessa história não tem bom, não tem mé-
dico, não tem rico, não tem pobre, não tem político, 
não tem doutor. Pedófilo é tudo igual: compulsivos, 
desgraçados. Eles estão assistindo tudo. Estão vendo 

o que está acontecendo com o Brasil: uma sociedade 
que acordou.

Aí, Senador Paulo Paim, eu quero parabenizar 
a Rede Globo. A novela da Globo, que tem como ator 
principal, Marcello Anthony – eu tive a informação, fui 
checar, fiquei muito feliz – começa a abordar o tema 
pedofilia de uma maneira clara. Veja como esse tema 
pautou o País, veja como pautou a sociedade como 
um todo, porque ninguém quer conviver com essa 
desgraça. Ninguém quer conviver com esse tipo de 
criminoso. E ninguém quer ver criança abusada, cho-
rando neste País.

Por isso, eu registro esse fato com muita tristeza. 
A família comunicou o fato ao Conselho Regional de 
Medicina do Espírito Santo, cujo Corregedor é o Dr. 
Carlos José. Dr. Carlos José, estou chamando a sua 
atenção para que providências sejam tomadas urgen-
temente em reposta à sociedade, porque não dá para 
passar a mão na cabeça de um pedófilo, na cabeça 
de alguém que abuse de crianças. E, conhecendo o 
Dr. Carlos José como eu conheço e o Presidente do 
CRM também, sei que providências serão tomadas 
rapidamente com relação a isso. Que respostas sejam 
dadas a sociedade.

Revelo aqui a minha inconformidade à família. Eu 
não vou falar o nome do menor, mas V. R. são as iniciais. 
O pai, Sebastião Carlos, e a mãe, Cristina. Quero me 
solidarizar com eles, como me solidarizo com tantas 
famílias sofridas e chorosas com filhos abusados. Quero 
me solidarizar com essa família sofrida. Mas saiba que 
a sociedade está do lado de vocês – é a minha palavra 
–, que nós estamos do lado de vocês, nós estamos do 
lado de vocês. Sei que a polícia prendeu, fez um bom 
trabalho. Será um bom inquérito. Não tenho dúvida da 
denúncia do Ministério Público e conclamo a Justiça 
do meu Estado a sentenciar rapidamente para que 
seja tirado de circulação quem, do alto da sua tara, 
dos seus interesses libidinosos, abusa do emocional, 
do moral de uma criança.

Agora imagine a mãe lá fora esperando para pa-
gar a consulta. Quando a mãe entra, está o médico 
levantando a calça, fechando a braguilha, abusando 
da sua criança. Isso é o fim do mundo! São histórias 
que se repetem.

Aliás, eu quero chamar a atenção também e con-
clamar o Poder Judiciário do seu Estado do Piauí, o 
Tribunal de Justiça para um fato, porque o Prefeito de 
Sebastião Rocha – li numa revista uma lista segundo a 
qual é um dos homens mais ricos do Piauí e o Municí-
pio deste tamanhozinho – que abusou de uma criança 
de oito anos de idade, com câncer na medula, fazen-
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do quimioterapia, a filha do Presidente da Câmara de 
Corrente, o Gutão.

O Ministério Público já denunciou. Já têm outros 
casos dele. Então, quero pedir ao desembargador – sei 
que são homens de bem – que, por favor, responda à 
sociedade. O Ministério Público denunciou. Que res-
ponda, que sentencie, porque, se o poder de ser Pre-
feito, o poder de ser do partido que está no poder, se 
isso acobertar alguém... Ora, eu não acredito! Acredito 
que os homens de bem do tribunal, principalmente o 
desembargador que está com esse processo, certa-
mente vão responder à sociedade do Piauí. Eu con-
clamo aqui, eu faço esse pedido.

Encerro o meu discurso, falando do Piauí e pe-
dindo a Deus que continue movimentando as pesso-
as do Brasil com relação a Pernambuco e a Alagoas. 
Agradeço por homens e mulheres, inclusive do meu 
Estado, que estão se movimentando para ajudar os 
nossos irmãos que vivem uma grande calamidade.

Amanhã, Senador Mão Santa, na Rádio A Cor 
da Vida, inicio um grande movimento, porque o grande 
pedido é roupa. Alimento e água estão chegando, mas 
eles precisam de roupa, de roupa, de roupa... Vamos 
fazer um grande movimento para que as pessoas le-
vem à Rádio A Cor da Vida roupa, roupa de criança 
e de adulto, cobertor, para que possamos enviá-los 
aos nossos irmãos de Alagoas e de Pernambuco, que 
vivem o tsunami que se abateu sobre esse povo do 
Nordeste, neste momento em que todos nós, do País 
inteiro, precisamos e devemos ser solidários.

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

– Senador Magno Malta, nós, que representamos o 
Partido Social Cristão, queremos dar a solidariedade 
às ações de V. Exª, quando entendemos – e está na 
Sagrada Escritura – que o Cristo dizia: “vinde a mim 
as criancinhas”.

E, aos homens, Ele advertia: ai daqueles que 
abusarem de uma criança, que escandalizarem uma 
criança. É melhor colocar uma pedra e amarrar no 
pescoço e se lançar ao fundo do mar.

Agora, temos como orador inscrito o nosso Je-
fferson Praia, pacientemente esperando.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. 

Quero destacar muito rapidamente dois assun-
tos. Primeiro, que teremos, no meu Estado, no Estado 
do Amazonas, neste fim de semana, um dos grandes 
eventos do nosso País, que é o festival folclórico de Pa-
rintins. Então, neste fim de semana, Parintins vai estar 
em festa com dois bois: o Garantido, o boi de cor ver-

melha, e o Caprichoso, o boi de cor azul. Certamente 
será um dos grandes festivais, mais uma vez.

Mas, Sr. Presidente, quero tratar, a partir deste 
momento, de um dos assuntos que tem preocupado 
todos nós do Amazonas, que é a questão relacionada 
à modernização da Reman, da Refinaria de Manaus. 

Eu começo com um documento do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria de Petróleo e Derivados 
do Estado do Amazonas. Esse documento foi enca-
minhado pelo sindicato à Petrobrás e quem o assina 
é o coordenador-geral da diretoria colegiada, Acácio 
Vieira Carneiro. 

Passo a ler o documento:

Prezado Senhor,
Ratificamos nossa enorme preocupação 

com os rumos decididos pela Petrobras, no que 
tange aos investimentos para a modernização 
da Refinaria de Manaus, fato que atinge não 
só a categoria petroleira, mas a toda Região 
Norte do País. Conforme vem sendo noticia-
do por meio da grande imprensa, a Petrobras 
está elaborando seu plano de negócios para o 
período de 2010-2014. Em outras palavras, a 
Petrobras S. A, empresa estatal que nos dias 
atuais é principal indutora do desenvolvimento 
equilibrado de nosso País, está revendo seus 
investimentos causando enormes prejuízos ao 
Estado do Amazonas e a própria Petrobras.

Tomamos conhecimento, de forma extra-
oficial, que alguns setores dentro da Petrobras 
vêm articulando um plano com o intuito de re-
tirar do portifólio de investimentos da compa-
nhia as obras de modernização da Refinaria 
de Manaus (Reman), que serão fundamentais 
para adequação desta planta ao atendimento 
da legislação, às exigências do desenvolvimen-
to do mercado local e futuro próximo.

A Reman emprega atualmente em torno 
de 380 trabalhadores próprios e em sua obra 
de modernização estavam previstos a gera-
ção de até cinco mil novos empregos, diretos 
e indiretos, pelos próximos cinco anos. Cinco 
mil novos empregos, com salários médios em 
torno de R$4.000,00. Só esta informação já dá 
uma primeira dimensão do impacto negativo 
da inviabilização da obra para a economia da 
Região Norte. 

Além disso, implicará perda de arrecada-
ção adicional de tributos federais, estaduais e 
municipais da ordem de R$200 milhões, que 
seriam gerados durante o período de realização 
das obras de expansão da Reman. Necessário 
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se faz destacar que, como amazônidas, não 
podemos admitir que uma unidade que contri-
bui com o desenvolvimento da região há mais 
de 50 anos e que é responsável pela primeira 
Unidade de Craqueamento Catalítico da Amé-
rica Latina, venha a ser ferida mortalmente, 
justamente no governo dos trabalhadores e 
em sua administração. Portanto, solicitamos 
medidas urgentes desta Gerência Geral jun-
to à administração da Sede para mantermos 
nossa Refinaria Verde, verdadeiramente verde, 
e não seja transformada em cinzas.

Considerando que este projeto represen-
ta apenas cerca de 0,867% (US$674 milhões) 
da atual carteira de investimentos da Petrobras 
no segmento de abastecimento, esta decisão 
só trará malefícios à região Norte do País, 
principalmente ao Estado do Amazonas e à 
sua capital, Manaus.

Uma vez configurada o cancelamento das 
obras de modernização da Reman, os mes-
mos defensores deste encaminhamento irão, 
passo seguinte, apresentar o nefasto projeto 
de transformar essa importante e estratégica 
refinaria em um simples terminal, implicando 
queda acentuada da arrecadação local e perda 
de cerca de 300 empregos diretos.

A Petrobras é hoje, Sr. Presidente, uma 
das maiores empresas do mundo e é, sem 
dúvida alguma, o principal fator de indução do 
desenvolvimento mais equilibrado deste País. 
Chegar a esta posição não foi consequência 
de decisões pretensamente técnicas de buro-
cratas sentados nas confortáveis cadeiras do 
edifício sede da companhia. e, sim, resultado 
de decisões políticas tomadas sob a gestão 
do Presidente Lula!

Contamos com seu apoio nesta emprei-
tada, certos do seu comprometimento.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o documento en-
caminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Petróleo e Derivados do Estado do Amazonas 
à Direção da Petrobras no Estado do Amazonas. Assi-
na, repito, mais uma vez, o Sr. Acácio Viana Carneiro, 
Coordenador-Geral da Diretoria Colegiada.

Recebi, também, Sr. Presidente, ainda sobre este 
assunto, uma informação do Sr. Acácio Viana Carneiro, 
que diz o seguinte:

Senador Jefferson Praia, a título de infor-
mação, comunicamos que, no dia 21 de junho, 
segunda-feira, a Petrobras apresentou seu Pla-
no de Negócios para o período 2010/2014.

Após questionamento deste Sindipetro/
AM, a empresa, por intermédio do assessor, 
o Sr. Paulo Roberto Costa, Diretor de Abas-
tecimento, afirmou-nos que a Reman está in-
cluída nesse Plano.

Ficamos satisfeitos com o resultado de 
nossas mobilizações, porém o jogo de pala-
vras continua, uma vez que não foi divulgado 
quando será feita antecipação no valor de 
R$100 milhões para o início das obras e, ain-
da, o retorno do pessoal da engenharia, que 
foi desmobilizado em nosso Estado para se 
instalar no Maranhão.

Caso essa antecipação não ocorra ainda 
neste ano, permaneceremos na mesma situ-
ação, ou seja, com nossa refinaria ameaçada 
de se transformar em um terminal por falta de 
investimentos. Agradecemos sua atenção e 
continuamos contando com apoio na defesa 
da Reman do Estado do Amazonas. 

Portanto, Sr. Presidente, para finalizar, quero 
dizer que estou encaminhando requerimento à dire-
ção da Petrobras, solicitando informações detalhadas 
sobre este assunto. Temos visto muito essa questão 
pela mídia, acompanhada das informações. Não há 
nada claro. E quero aqui destacar que gostaríamos 
de ter essas informações. Vamos ficar atentos a esse 
assunto. Não admitiremos, Sr. Presidente, a exclusão 
da Refinaria de Manaus do portfólio de investimentos 
de Petrobras no período de 2010-2014. É fundamental, 
Sr. Presidente, repito mais uma vez, a modernização 
da nossa refinaria.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu ti-
nha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência retifica o despacho aposto ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 87, de 2010, retirando o caráter 
terminativo e mantendo a distribuição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010 (nº 29/2007 
da Casa de origem, do Deputado Paulo Bornhausen), 
que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado: altera a Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 
de dezembro de 2006; 5.070, de 7 de julho de 1966; 
8.977, de 6 de janeiro de 1995; e 9.472, de 16 de julho 
de 1997; e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
artigo 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o pro-
jeto será apreciado pelas Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Edu-
cação, Cultura e Esporte; de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e, nos termos 
do art. 49, I, à de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática, podendo receber emendas 

perante a primeira comissão pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, c, norma interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2010 (nº 
7.522/2010, na Casa de origem, do Deputado Milton 
Monti), que altera o § 3º do art. 59, da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Paulo Paim, do Partido dos Tra-
balhadores do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu esperei 
até as vinte e uma horas, porque eu não poderia viajar, 
como o farei amanhã, para o Rio Grande, sem primei-
ro apresentar aqui uma moção de apoio que recebi lá 
do Rio Grande, pedindo que o Congresso Nacional 
aprove o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apro-
vamos o Estatuto do Idoso, aprovamos o Estatuto da 
Igualdade Racial, só falta o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, que trará benefícios, Sr. Presidente, para 
26 milhões de brasileiros.

Por isso, Sr. Presidente, passo a ler o seguinte 
documento.

Recebi, Sr. Presidente, da Diretora Municipal de 
Políticas para a Pessoa com Deficiência – DIMPD – e 
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência – COMUDEPE, 
Angela Cristina Guedes, o seguinte documento.

Prezado Senador:

Em audiência pública sobre a Pessoa 
com Deficiência e Justiça com vários seg-
mentos da sociedade, chegou-se ao consenso 
de que precisamos de um instrumento legal 
para as causas individuais uma vez que temos 
muitas leis coletivas. O Estatuto da Pessoa 
com Deficiência fará com que o segmento das 
pessoas com deficiência tenham visibilidade 
individual e possibilidade de garantir os direi-
tos efetivamente. 

Com o Estatuto, teríamos “já” um subsídio 
legal, uma vez que a Convenção nos remete 
a estudos e a outras legislações.

Sr. Presidente, o texto que ora apresento foi cons-
truído coletivamente como moção em favor da apro-
vação imediata, já, do Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência.

Diz a moção:

Sr. Senador, 
Com o propósito de promover, proteger 

e assegurar o pleno exercício de todos os di-
reitos humanos e liberdades fundamentais 

pelas pessoas com deficiência, bem como 
promover o respeito à sua dignidade, inerente 
à Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, aprovada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas e rati-
ficada pelo Brasil como Norma Constitucio-
nal, entendemos que tal dispositivo atinge a 
meta do estabelecimento em nível mundial de 
uma legislação abrangente acerca dos direi-
tos sociais e de cidadania das pessoas com 
deficiência.

O que se espera fortemente é que tão 
importante documento não seja apenas mais 
uma declaração de intenções inócua, mas 
que sobretudo possa embasar e inspirar a 
tomada de decisões de governos e da socie-
dade em geral em direção à superação dos 
preconceitos e pela inclusão social com res-
peito às diferenças dessa significativa parcela 
da população.

O próprio texto da Convenção Internacio-
nal após o seu preâmbulo e definições preco-
niza como sua primeira medida prática:

“a. Adotar todas as medidas legislativas, 
administrativas e de qualquer outra natureza, 
necessárias para a realização dos direitos re-
conhecidos na presente Convenção;

b. Adotar todas as medidas necessárias, 
inclusive legislativas, para modificar ou revo-
gar leis, regulamentos, costumes e práticas vi-
gentes, que constituírem discriminação contra 
pessoas com deficiência.”

Entendemos, portanto, nessa direção, 
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é 
potencialmente um importante instrumento 
para que as pessoas com deficiência possam 
atingir os níveis de inclusão e participação so-
cial desejados. Na medida em que sistemati-
za e consolida toda a legislação existente em 
nosso País, além de introduzir significativos 
avanços em diversas áreas de atuação do Es-
tado, em sintonia com a função de contemplar 
a demanda mundial por uma única legislação 
integrada e integradora dos direitos humanos 
e sociais das pessoas com deficiência.

É óbvio que, como toda nova propos-
ta, essa também deve passar por ajustes e 
adequações, visando a seu aperfeiçoamento, 
o que, diga-se de passagem, tem sido feito 
através de um amplo processo de discussão 
em todas as regiões do País.
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Nesse sentido, foi deliberado pela II Con-
ferência Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, através da Moção nº 34, a 
realização de 05 (cinco) encontros regionais, 
visando promover ampla revisão do texto apro-
vado pelo Senado Federal [de autoria deste 
Senador], à luz do disposto na Convenção 
Internacional, tendo esse amplo e importan-
te trabalho sido realizado sob a qualificada 
coordenação do Conade (Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência). Além 
disso, a Proposta do Estatuto foi amplamen-
te discutida, graças ao apoio dos governos 
estaduais, municipais, das comissões de di-
reitos humanos, universidades, movimentos 
das pessoas com deficiência e sociedade em 
geral [e a União].

Temos plena consciência de que a sim-
ples aprovação do instrumento legal, por si 
só, não produzirá uma alteração imediata na 
realidade de exclusão social das pessoas com 
deficiência, pois sabemos que, embora o Pro-
jeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
venha a fazer parte do panorama legal bra-
sileiro, em termos da prática de direitos, ele 
continuará sendo um “projeto ou meta a ser 
atingida”, na medida em que ainda estamos 
longe de construir uma sociedade que, no seu 
todo, entenda essas pessoas como sujeito de 
seus direitos. Se, todavia, o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, isoladamente, não tem esse 
poder transformador, por outro lado, ele é pré-
condição indispensável para que tal transfor-
mação se realize, na medida em que, em sua 
essência, esse projeto vise consolidar em um 
único texto legal todo o cipoal de legislação 
pertinente à temática, além de ampliar alguns 
direitos e garantias.

Diante do exposto, julgamos fundamental 
dar continuidade ao processo, com a análise e 
aprovação dos resultados, visando proporcio-
nar a votação e aprovação pelo Congresso Na-
cional do Projeto de Lei que institui o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, ainda em 2010.

Essa é a moção, Sr. Presidente.
Eu queria dizer que 21 de setembro é o Dia Na-

cional da Pessoa com Deficiência, projeto também 
de minha autoria, como é o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.

Olhe, Sr. Presidente, como seria bom, como se-
ria generoso, como seria fraternal que a Câmara e o 
Senado aprovassem essa redação, de forma definiti-
va, para que, no dia 21 de setembro, no início da pri-
mavera, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, 
o Presidente Lula pudesse sancionar essa obra, que 
não é minha. Eu sou o autor do projeto, mas foi um 
amplo debate, durante anos e anos, lá na Câmara dos 
Deputados. Lá eu o apresentei, quando era Deputa-
do, e o reapresentei aqui no Senado. São cerca de 15 
anos de debate.

Espero que agora, enfim, graças ao Relatório 
feito, no Senado, pelo Senador Flávio Arns e, na Câ-
mara, pelo Deputado Celso Russomanno, possamos 
ir para o dia D, o dia posterior à discussão, que é o 
dia da votação.

Obrigado, Senador Mão Santa, pela tolerância 
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Antes de terminar, eu queria confirmar que o nosso 
nome, Paulo Paim, foi indicado numa Convenção Na-
cional do Partido Social Cristão, realizada na cidade 
do Rio de Janeiro. E eles me trouxeram a ata.

Esse Partido, reunido no Rio de Janeiro, indicou 
para Presidente da República o ex-Governador de 
São Paulo, José Serra, do PSDB. E o Partido Social 
Cristão, em seu último encontro, no dia 14 de junho, 
no Rio de Janeiro, indicou o nosso nome como uma 
sugestão às coligações dessas oposições coligadas, 
encabeçada a candidatura do ex-Governador José 
Serra. Eles trouxeram a ata da reunião realizada – o 
Presidente Victor Nossei, o Vice Everaldo Pereira e 
o Secretário Antonio. Eles levariam a ata ao Presi-
dente do PSDB.

Então, tenho que agradecer os inúmeros apoios 
que temos recebido não só do Piauí, do Nordeste, 
mas do Brasil. Aqui mesmo, Paim, não manifestando 
os Senadores, como V. Exª, que pertencem a quadros 
ligados ao Governo – eu não os citaria –, mas aqueles 
que abraçam uma candidatura oposicionista do Dr. José 
Serra, eu tive a satisfação, o prazer e a emoção de, 
presidindo esta Casa, ouvir manifestações da tribuna 
do Senado Federal de Flexa Ribeiro, do PSDB; de Má-
rio Couto, do PSDB; de Eduardo Azeredo, do PSDB, 
de Minas Gerais; de Demóstenes Torres, do DEM; de 
Lúcia Vânia, do PSDB; de Marconi Perillo, do PSDB; 
de Jayme Campos, do DEM, que, por várias vezes 
usaram da tribuna manifestando apoio a nossa... de 
Efraim Morais, do DEM; de Heráclito Fortes, do DEM; 
de Rosalba Ciarlini, do DEM; de Arthur Virgílio, Líder 
do PSDB; de Flávio Arns; de Alvaro Dias; de Adelmir 
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Santana; de Papaléo Paes; de Mozarildo Cavalcanti, 
do PTB, e de Romeu Tuma.

Foram manifestações que, de qualquer maneira, 
me enchem de gratidão aos que se manifestaram.

Sobretudo, articulistas do País, ressaltando o 
jornal A Gazeta, de Cuiabá, de Mato Grosso, trazido 
a nós pelo Senador Jayme Campos, que publica o 
artigo de Helder Caldeira, que é articulista, político, 
palestrante e conferencista, com o título: “Do Piauí à 
vice-presidência da República”.

Outros articulistas: Tomás Teixeira, do Piauí, ex-
Presidente do PMDB, jornalista. Diário do Povo do 
Piauí: “Vice por exclusão”.

Sintetizando tudo isso, o jornalista Zózimo Tavares 
traduz – eu manifesto a nossa gratidão – o respeito e 
a grandeza que tentamos projetar de homens políticos 
do Piauí. Ele escreveu ainda hoje: 

“Mão Santa continua no páreo para a 
vice-presidência”. 

Na reta final para as convenções, o nome 
do Senador Mão Santa cresce entre os que 
figuram como opções de candidato a vice-
presidente na chapa, encabeçada pelo ex-
governado José Serra. Ontem, o jornal Correio 
Braziliense, o principal de Brasília, publicou 
nota, cujo título é: ‘O vice sai até o dia 30’, na 
qual Serra dá características que pode vir a 
ter o seu candidato a vice. O que é dito pelo 
tucano recai sobre perfis de políticos como 
senador Mão Santa (PSC).

‘Serra chegou a brincar quando falou na 
escolha da vice, dizendo que não faz questão 
de que seja um candidato discreto e que fale 
pouco, como foi Marco Maciel no governo Fer-
nando Henrique Cardoso’, introduz o jornalista 
Ullisses Campbell. ‘Qualquer indicação acaba 
em confusão. Por isso, prefiro esperar até o fim 
do mês. O meu vice pode falar muito, não tem 
problema’, avisou Serra.

O jornalista Helder Caldeira, de São Pau-
lo, escreveu ontem artigo intitulado: ‘Do Piauí à 
vice-presidência da República’, defendendo a 
candidatura de Mão Santa. Para o analista, ‘o 
PSDB vive um duro dilema. Na ânsia de ban-
car uma candidatura ‘puro sangue’, perdeu 
muito tempo apostando que José Serra teria 
como seu candidato a vice, o ex-governador 
de Minas Gerais, Aécio Neves. ‘No entanto, 
um grande trunfo descortinou-se na última 
semana. O valente PSC reuniu-se e sagrou 
o nome do contundente senador piauiense 

Mão Santa como forte candidato à vaga de 
vice-presidente’.E prossegue:

O nome do senador Mão Santa é forte. 
Além das décadas de experiência na vida pú-
blica, seja no Poder Executivo, seja no Poder 
Legislativo, o piauiense pode garantir ao eli-
tizado tucano uma possibilidade de alcançar 
um eleitorado que eles não conseguem atingir. 
Por ser do Nordeste, onde Serra está mal. o 
peso é ainda maior. Ademais, Mão Santa goza 
hoje de projeção e respeito nacionais e sua ex-
posição diária na TV, ocupando a Presidência 
do Senado Federal como Terceiro Secretário, 
garantem estofo político e eleitoral ao sena-
dor do Piauí. Se considerarmos o carisma, a 
autenticidade e a fortaleza de suas opiniões, 
Mão Santa é hoje o nome mais forte dentre 
os virtuais candidatos à Vice-Presidência na 
chapa de José Serra’”.

Nada! O forte é o Partido Social Cristão, o Par-
tido Social Cristão agiganta-se. Ele foi o novo. Ele foi 
o que surgiu como uma esperança de mudança nos 
quadros políticos do Brasil. 

E queríamos dizer que nós estamos cuidando 
mesmo é de nossa campanha de Senador da Repú-
blica pelo Partido Social Cristão. E convidamos to-
dos os piauienses à nossa Convenção domingo, no 
dia 27 no Atlantic City, onde as oposições coligadas 
– o PSDB, o DEM, o PPS e o PSC – lançarão a sua 
chapa a Governador do Estado o ex-Prefeito de Te-
resina, Silvio Mendes, a Vice-Governador, do DEM, 
um jovem empreendedor, empresário e político da 
grandiosa Picos, que é a São Paulo do Piauí. E, dis-
putando o Senado da República, o nome do Senador 
Heráclito Fortes, do DEM, e o nosso nome, pelo PSC, 
e dezenas de candidatos dessas oposições coliga-
das à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa do 
Estado do Piauí.

Então, aproveitamos esta oportunidade para con-
vidar o Piauí, que acredita e teve a sua esperança na 
alternância do poder no Piauí e no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 659, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, seja apre-
sentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Deputado Federal Waldir Mello 
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Simões, do Rio de Janeiro, apresentando condolên-
cias à família.

Justificação

O Estado do Rio de Janeiro está de luto com a 
perda do ex-Deputado Federal Waldir Mello Simões.

Waldir Simões militou na política no Rio de Ja-
neiro e no Brasil, inicialmente no PTB de Getúlio Var-
gas e após como primeiro presidente do MDB da 
Guanabara.

Foi Deputado Federal por vários mandatos e 
atuou com destaque, sobre as matérias que diziam 
respeito às leis trabalhistas. Ultimamente, dedicou-se 
ao estudo e pronunciamentos em conferências sobre 
assuntos de interesse do País.

Waldir Simões honrou o Parlamento brasileiro, foi 
um parlamentar combativo e intransigente na defesa 
das causas que defendia.

Apresento hoje um requerimento para que o Sena-
do Federal possa expressar, em meu nome e de todos 
os demais senadores, os nossos sinceros sentimentos 
de pesar pela morte desse político destacado.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Duque.

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

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 660, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei da Câmara nº 68, de 2006, que “Determina a im-
pressão do calendário de vacinas infantis obrigatórias 
as embalagens de leite”, seja encaminhado à Comissão 
de Assuntos Econômicos, para que esta se pronuncie 
sobre o mesmo. – Senador Renato Casagrande

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 661, DE 2010

Requeiro nos termos do artigo 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata do Voto de Pesar, pelo fale-
cimento do ex-prefeito de Domingos Martins – Alfredo 
Mayer aos 76 anos.

Requeiro, ainda, seja o Voto de Pesar seja enca-
minhado à família do falecido.

Justificação

Capixaba de nascimento Alfredo Mayer foi Prefeito 
de Domingos Martins entre os anos de 1993 e 1996.

Homem de acurado espírito publico muito contri-
buiu em sua gestão frente ao município de Domingos 
Martins com ações voltadas para o desenvolvimento 
e atendimento às necessidades da população.

Sua morte é uma inestimável perda para o povo 
capixaba que deve sempre lembrá-lo como exemplo de 
dedicação e probidade no trato com a Coisa Publica.

Sala das Sessões, junho de 2010. – Senador 
Magno Malta.

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

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 662, DE 2010

Requeiro nos termos do artigo 218, do Regimento 
Interno e ouvido o Plenário, a inserção em Ata de Voto 
de Aplauso ao Grupo KLB – Kiko, Leandro e Bruno – 
que há dez anos com humildade, amor, simplicidade 
e talento, leva, através de seus shows carinho e doa-
ção ao publico.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao Grupo KLB.

Justificação

A Banda com sensibilidade e desprendimento 
tem se engajado na Campanha contra a Pedofilia par-
ticipando de shows com extremo senso humanitário, 
unindo forças em nome de uma causa social que pro-
tege a criança e o adolescente preservando a socie-
dade e a família. Dia 25 de junho próximo a Banda de 
Pop Rock comemora 10 anos preparando um álbum 
de músicas inéditas.

Orgulha-se o país de jovens que, através de sua 
música, levam consolo e esperança àqueles que ne-
cessitam atuando em causas de suprema importân-
cia social. Tornam-se dignos do respeito e admiração 
de toda a população merecendo as homenagens e o 
Voto de Aplauso desta Casa Legislativa. – Senador 
Magno Malta.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 663, DE 2010

Requeiro, nos termos do inciso II, do artigo 74, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de 
uma Comissão Externa, composta de três Senadores, 
destinada a representar o Senado Federal junto ao 
“Wind Fórum Latin America 2010” sobre as perspec-
tivas, desafios e as novas tecnologias para a geração 
de energia eólica na América Latina, que se realizará 
nos dias 27 e 28 de julho deste, na cidade de Buenos 
Aires – Argentina. 

Justificação

O mundo contemporâneo tem investido muito no 
desenvolvimento de tecnologias e alternativas sus-
tentáveis de geração de energia. Quando se fala em 
geração de energia renovável, o Brasil também tem 
despontado na vanguarda dos principais países com 
grande potencial para esse fim, a exemplo da produ-
ção de energia eólica.

Portanto, diante da importância da realização 
do “Wind Fórum Latin America 2010”, na Argentina, 
no próximo mês de julho, é de fundamental impor-
tância a participação de representantes desta Casa 
nesse fórum, no qual serão discutidos os desafios e 
as novas tecnologias da geração de energia eólica na 
América Latina. 

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2010. – 
Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 664, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, 
a retirada da Proposta de Emenda à Constituição nº 
35, de 2005 – Que altera o art. 37, XI, da Constituição 
Federal, para limitar a remuneração e o subsídio dos 
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos 
que é de minha autoria a qual tramita na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 665, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 399, de 2010, que “susta o 
Decreto nº 3.690, de 19 de dezembro de 2010, que 
“aprova o Regulamento do Corpo do Pessoal Gradua-
do da Aeronáutica e dá outras providências”, em seu 
efeito autorizado de aprovados em concursos públicos 
de admissão ao CESD – Curso de Especialização de 
Soldados”, seja apreciado também pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, além da co-
missão constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, de junho de 2010. – Senador 
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 666, DE 2010

Nos termos do art. 256, inciso I, combinado com 
o art. 372 ambos do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a retirada em caráter definitivo do 
PLS 149 de 2010, que altera o art. 8º da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, para prever a dedução 
da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa 
Física das despesas com medicamentos utilizados 
no tratamento das doenças descritas no art. 6º, inci-
so XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 
ou das doenças que requerem o uso continuado de 
medicamentos.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2010 – Edu-
ardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido.

Sobre a mesa, proposta de Emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 
e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a rea-
lizar-se amanhã, dia 24, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1  
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. 

2  
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010. 

3 
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 (apre-
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sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009 

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos. 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

8 
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. 

9 
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. 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31275 

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2003 

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que dá nova redação 
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para 
impedir a utilização da aposentadoria dos ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece. 

11 
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. 

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 

do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

15 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DACÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

16 
SUBSTITUTIVO AO 

 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 
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Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas. 

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas. 

Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
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1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
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alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

31  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-

rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social. 

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns. 

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 31279 

Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009). 

36  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 

pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
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na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

46  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 191, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 

do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executi-
vo a realizar doação para a reconstrução de 
Gaza. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, 
de 2010, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy. 

48  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 

do Regimento Comum) 

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

49  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
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aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

50 
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. 

51  
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. 

52  
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. 

53  
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. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Recurso nº 7, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol. 
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55 
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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 

que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
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 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 subseqüentes, do 
ocupante de cargo público que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60 
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-Complementar, de au-
toria do Senador Jefferson Peres, que acrescenta 
a alínea j ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar a 
inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do 
parlamentar que renuncie ao mandato e do chefe 
do Poder Executivo que, réu de processo crime 
de 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-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. 

61 
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 inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-

tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

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 363, 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 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 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. 

65  
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. 

66  
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-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

68 
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. 

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
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tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 17, de 2008-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
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trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

73 
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. 

74  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para fazer constar que a contagem do pra-
zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

75  
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, 
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de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

76 
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. 

77  
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. 

78  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 190, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 17, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

80  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
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tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão do Senado da República do 
Brasil, às 21 horas e 27 minutos, sessão esta iniciada 
às 14 horas.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 27 
minutos.)
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Ata da 106ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 24 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa e Romeu Tuma

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 12 mi-

nutos e encerra-se às 17 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Brasília, quinta-feira, 24 de junho, 14h13min. Es-
tamos no plenário do Senado da República do Brasil. 
O painel acusa a presença de 64 Srs. Senadores na 
Casa. Representamos a Mesa Diretora do Senado Fe-
deral, que tem como Presidente o Senador pelo Estado 
do Amapá, José Sarney.

Estamos vivendo a 106ª sessão deliberativa or-
dinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Le-
gislatura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
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 Decreto Legislativo nº 360, de 2008 
(nº 701/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Educação e Cultura de Rio Claro Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Rio Claro, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2009 
(nº 947/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Legal-
Cat Catanduva Comunicações Ltda. - ME para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Sales, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2009 (nº 
827/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Sistema Jovem 
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Corumbiara, Estado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.022, de 2009 
(nº 1.917/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Beneficente e Comunitária O Bom 
Samaritano para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Crisópolis, Estado 
da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.024, de 2009 
(nº 1.930/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Esportiva Cultural de Horizonte para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Horizonte, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 2010 (nº 
1.918/2009, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Idealista de Itamari para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itamari, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2010 (nº 
1.983/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Difusão dos Amigos de Vila Alpina para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2010 (nº 
1.915/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária 26 de Julho para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sumaré, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2010 (nº 
468/2007, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rádio Ultra 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Carapebus, Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2010 (nº 
1.436/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Ramilândia-PR - ACCCR para executar serviço 
de radiofusão comunitária na cidade de Rami-
lândia, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2010 (nº 
1.437/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação da Radiofusão Comunitária de Sabáudia 
para executar serviço de radiofusão comunitária 
na cidade de Sabáudia, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2010 (nº 
1.448/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Pirâmide Musical Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de São João, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2010 
(nº 1.548/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio 
Grande para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Fazenda Rio Grande, 
Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2010 (nº 
1.607/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Difusora Ouro Verde Ltda. para explorar ser-
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viço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2010 
(nº 1.795/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Radiodifusão de Pa-
trocínio para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Patrocínio, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2010 (nº 
1.759/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Voz de São Pedro dos Crentes 
para executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de São Pedro dos Crentes, Estado 
do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2010 (nº 
1.786/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de Novorizonte 
- Acorzonte para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Novorizonte, Estado 
de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2010 (nº 
1.819/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Som da 
Ilha Comércio e Produções Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Novais, Estado de São 
Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2010 (nº 
1.828/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária Dom Décio Pereira para 
executar seviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Diadema, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de 2010 
(nº 1.951/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária e Cultural para o Progresso de 
Ocara - Accpo para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Ocara, Estado 
do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de 2010 
(nº 1.982/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Pais de Alunos e Moradores do Bairro 
Alto da Caixa D’Água para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Parnami-
rim, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2010 
(nº 1.992/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Im-

prensa FM de Vargem Grande do Sul Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Roseira, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 149, de 2010 
(nº 2.079/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cantareira para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de 2010 
(nº 2.091/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário e Esportivo 
Açude - Acesa para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de 2010 
(nº 2.110/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Livramento Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Trairi, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2010 
(nº 2.210/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Assistência 
Social para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Teotônio Vilela, Estado 
de Alagoas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2010 
(nº 2.007/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Magalhães 
Barata - Asderacomab para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Magalhães 
Barata, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de 2010 
(nº 2.026/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Amazônia 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Moju, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de 2010 (nº 
2.029/09, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rádio Ondas 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Dolcinópolis, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de 2010 
(nº 2.032/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cida-
de AM de Votuporanga Ltda. para explorar serviço 
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de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Cardoso, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de 2010 
(nº 2.040/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Beija-Flor 
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cida-
de de Floresta do Araguaia, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 196, de 2010 
(nº 2.051/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à TV Aliança Paulista S.A. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2010 
(nº 2.027/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Nortão 
Comunicação e Publicidade Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de São Gabriel da Cachoeira, Estado 
do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de 2010 
(nº 2.102/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Pereira e 
França Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Barreirinha, Estado do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2010 
(nº 1.859/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão, Comunicação e Jornalis-
mo Comunitário para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Gouvelândia, 
Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2010 
(nº 2.124/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Instituto 
de Comunicação Popular a Voz do Rincão para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Bonito, Estado de Mato Grosso 
do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de 2010 
(nº 2.135/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão FM Conquista 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Porto Feliz, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 232, de 2010 
(nº 2.142/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Ladário – Acola para executar serviço 

de radiofusão comunitária na cidade de Ladário, 
Estado de Mato Grosso do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de 2010 
(nº 2.240/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som 
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Xambioá, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 2010 
(nº 2.256/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico 
e Cultural de Amaturá para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Amaturá, 
Estado do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 2010 
(nº 2.269/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Amigos de Maraã para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Maraã, 
Estado do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 2010 
(nº 2.284/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização ao Institu-
to Vargas para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Conceição do Castelo, 
Estado do Espírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de 2010 
(nº 1.986/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Trabalho e Cidadania do Muni-
cípio de Maxaranguape para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Maxaran-
guape, Estado do Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 2010 
(nº 1.562/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Amigos Legais do Morro Reuter para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Morro Reuter, Estado do Rio Grande 
do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de 2010 
(nº 2.011/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Paverama para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paverama, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 381, de 2010 
(nº 2.294/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão e Desenvolvimento Comu-
nitária de Salvador das Missões para executar 
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Salvador das Missões, Estado do Rio Gran-
de do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de 2010 
(nº 2.333/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural de Difusão Comunitária Jacu-
tinguense para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jacutinga, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 391, de 2010 
(nº 2.376/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural de Radiodifusão Comunitária Moriá 
FM de Porto Lucena RS para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Porto 
Lucena, Estado do Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de 2010 
(nº 2.443/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 

Rádio Carajás da Amazônia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Parauapebas, Estado 
do Pará; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 2010 
(nº 2.456/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Minuzzi 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de São Vicente do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2010 (nº 
4.262/2008, na Casa de origem, do Deputado Gilmar 

Machado), que denomina Viaduto Arnaldo Borges 
Pereira o viaduto localizado no cruzamento entre as 
Rodovias BR-050/365/452 e a Rodovia Municipal 030, 
no anel viário norte da cidade de Uberlândia, no Esta-
do de Minas Gerais.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Pro-
jeto será apreciado terminativamente pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, onde poderá receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que 

será realizada sessão especial no dia 28 do corrente, 
segunda-feira, às 11 horas, destinada a comemorar o 
154º aniversário da criação do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, nos termos do Requerimen-
to nº 426, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
mensagem que acaba de ser lida vai à publicação e será 
juntada ao processado da Mensagem nº 58, de 2010.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação

O primeiro a falar, pela Liderança do PDT, é o 
Senador Acir Gurgacz. O documento autorizativo se 
encontra sobre a mesa. S. Exª representa Rondônia e 
o partido de Brizola aqui; traduz ainda a presença e a 
grandeza da classe empresarial no Senado da Repú-
blica. Sua família é tradicional, empresária e desbrava-
dora do Centro-Oeste, no setor de transportes.

A V. Exª, os nossos respeitos; mais ainda ao 
seu pai.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Pre-
sidente Mão Santa.

Boa tarde, Srªs e Srs. Senadores; boa tarde aos 
que nos acompanham pela TV Senado.

Sr. Presidente, venho aqui hoje para tocar em um 
assunto que vem ganhando cada vez mais exposição 
na mídia nacional e que está intimamente ligado a pro-
jeto de lei de minha autoria que propõe uma mudança 
urgente na nossa legislação ambiental.

Meu projeto estipula que sejam anistiados os 
produtores rurais que tenham desmatado dentro das 
leis vigentes na época em que foram para a Amazônia. 
Esses produtores, por força de uma alteração na lei que 
sequer foi votada, hoje são considerados criminosos 
perante a lei. No final das contas, essas pessoas estão 
batalhando pela nossa economia. E estão fazendo um 
bom trabalho para o País.

O relatório anual Perspectivas Agrícolas 2010-
2019, publicado no último dia 15 de junho, pela Orga-
nização das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO) e pela Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE), comprova 
aquilo que venho afirmando. Segundo o documento, 
produzido a partir de uma pesquisa bastante precisa, 
o Brasil será o maior produtor agrícola do mundo na 
próxima década.

O crescimento da nossa produção de alimentos, 
previsto pelas duas entidades, será de 40% dentro do 
período de tempo compreendido entre este ano e o 
ano de 2019. Para a FAO e a OCDE, esse percentu-
al deverá ser mais agressivo que o de países como 
Rússia, Ucrânia, China e Índia, que provavelmente 
registrarão percentuais médios de crescimento da or-
dem de 20%. Simplesmente a metade do que o Brasil 
deverá crescer no mesmo período.

Essa é uma expectativa das melhores acerca do 
trabalho duro que os nossos agroprodutores têm feito 
– independente do porte que tenham – e vêm fazendo 
em nosso País.

A vocação brasileira para o agronegócio é in-
discutível, e é muito bom perceber que a produção 
nacional vem crescendo não apenas em função da 

ampliação das áreas cultivadas. Hoje, vem deixando 
de ser exceção o cultivo de alta tecnologia, mecani-
zado, beneficiado, que nos diferencia daquele simples 
exportador de matérias primas, que fomos no passa-
do. Nossa produtividade aumenta com investimentos 
científicos, e os resultados engrossam nosso PIB em 
progressão quase geométrica.

O Governo vem fazendo seu papel, incentivando 
os agroprodutores com recursos facilitados, mas esse 
benefício não está disponível para todos.

Muitos produtores de Rondônia, que apenas res-
peitaram as leis impostas pelo Governo para poderem 
colocar as mãos na titularidade da terra, na posse da 
terra, desmataram de 50% até 75% das áreas ocupa-
das. Hoje, esses produtores recebem multas e sequer 
podem ter acesso a financiamento do Governo. Por-
que, no final das contas, estamos vivendo sob uma lei 
que parece olhar mais para fora do que para dentro 
do nosso País.

A FAO e a OCDE apresentam um relatório mostran-
do que o Brasil pode se transformar no maior produtor e 
exportador de alimentos do mundo. Enquanto isso, a lei 
aqui dentro do País quer exatamente o contrário.

Eu vou ler, agora, dois artigos recentes, que não 
são de minha autoria, e que comprovam que o ponto de 
vista que apresentamos aqui, com o Projeto de Lei nº 
144/2010, é mais que racional; é urgente e abrangente, 
até mesmo uma questão de soberania nacional.

Começo com o artigo do Professor Doutor em Fi-
losofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Denis Lerrer Rosenfield, publicado no jornal O Globo, 
em 21 de junho deste ano. E, depois, um artigo do ex-
Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, publicado 
na Folha de S.Paulo, em 19 de junho.

Trago aqui o artigo sob o título “Código Florestal: 
a comida ficará mais cara”.

Se você não leu, recomendo a leitura 
da apresentação do parecer do deputado fe-
deral Aldo Rebelo (PCdoB–SP) ao projeto de 
lei [...], relativo ao Código Florestal. Além de 
um texto muito bem escrito, você poderá ficar 
vacinado contra as hipocrisias, que têm sido 
ditas a propósito dele. O deputado se insere 
na melhor tradição brasileira de defesa da so-
berania nacional.

O parecer não é favorável ao “desmata-
mento”, como tem sido vinculado, mas a favor 
de um desenvolvimento sustentável, baseado 
numa agricultura pujante, seja ela de assenta-
dos, agricultores familiares, pequenos, médios 
e grandes. Hoje é como se as palavras agri-
cultura e pecuária estivessem ganhando um 
sentido pejorativo. Faltaria somente explicar 
como os brasileiros – e os habitantes do pla-
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neta – vão comer, salvo se a opção for destinar 
à miséria os cidadãos do país.

O Código Florestal de 1965, elaborado 
durante o regime militar, obedeceu a um ritual 
próprio da democracia, através de um Projeto 
de Lei e de discussões do Congresso Nacio-
nal. No entanto, desde então, ele foi objeto, no 
dizer do deputado, de “absurdas alterações”, 
que o desfiguraram completamente. “É para-
doxal que em plena democracia ele tenha sido 
completamente alterado por decretos, porta-
rias, resoluções, instruções normativas e até 
por uma medida provisória que virou lei sem 
nunca ter sido votada”.

Em regime autoritário, procedimentos 
democráticos, legislativos, foram observados, 
enquanto em regime democrático aprofundou-
se a tendência, de cunho autoritário, de impor 
regulamentações através de atos administra-
tivos emanados do Poder Executivo. A pauta 
ambientalista avançou por atos administrati-
vos, graças a uma legislação infralegal que 
deformou a lei existente. Nesta perspectiva, os 
modernos ambientalistas preferem não seguir 
os ritos democráticos, advogando por legislar 
através de atos administrativos, à revelia do 
Poder Legislativo.

Graças a essas medidas, a “legislação 
põe na ilegalidade mais de 90% do universo de 
5,2 milhões de propriedades rurais do país”. A 
situação é tanto mais grave do ponto de vista 
constitucional devido ao fato de esses atos ad-
ministrativos terem efeito retroativo. Nunca está 
demais lembrar que só no nazismo as leis tive-
ram efeito retroativo. Quem plantou no passado, 
de acordo com a legislação vigente, legalmente 
portanto, torna-se, por um ato administrativo 
ilegal! Potencialmente, senão efetivamente, um 
“criminoso”. “Homens do campo, cumpridores 
da lei, que nunca haviam frequentado os tribu-
nais ou as delegacias de polícia, viram-se, de 
repente, arrastados em processos, acusações 
e delitos que não sabiam ter praticado. Houve 
casos de suicídio, de abandono das proprieda-
des por aqueles que não suportaram a situação 
em que foram colhidos”.

O país tem sido objeto de espetáculos 
midiáticos globais, protagonizados por direto-
res de cinema, atores e atrizes que tornam a 
natureza brasileira, em especial a Amazônia, 
objeto de seu maior apreço.

Cabe aqui a pergunta, suscitada pelo depu-
tado, citando padre Antônio Vieira: “Estão aqui em 
busca do nosso bem ou dos nossos bens?”

Se fossem minimamente coerentes, deve-
riam lutar pela recomposição das florestas nati-
vas em seus respectivos países. O diagnóstico 
do parecer é preciso. Os EUA destruíram “quase 
completamente” as suas florestas nativas, en-
quanto na Europa a destruição foi completa. O 
Brasil, por sua vez, responde por quase 30% do 
que restou de toda a cobertura vegetal original 
do planeta. Logo, os ambientalistas deveriam lu-
tar pela recomposição das florestas nativas nos 
EUA, no Reino Unido, na Holanda, na França, 
na Alemanha, na Itália. Por que não o fazem? 
Será porque os interesses da agricultura des-
ses países seriam contrariados?

Poderiam retirar os subsídios agrícolas 
das pecuárias européia e americana e, portanto, 
diminuir a produção de gases produzidos pelos 
rebanhos. Por que se imiscuem na pecuária 
brasileira, deixando as européia e americana 
intactas? Poderiam ou não produzir mais tanta 
uva, com incentivos para a produção de vinhos. 
Diminuiriam o problemas das encostas e pode-
riam ver florescer florestas nativas, com a sua 
flora e a fauna originárias. Não deveria valer 
a criação de “florestas”, que são verdadeiros 
bosques e parques para os cidadãos fazerem 
piqueniques nos finais de semana! Vamos tomar 
a sério a reconstituição das florestas nativas! O 
resto é mero exercício de hipocrisia.

Ademais, no Brasil, vieram a ser de uso 
corrente conceitos como o de “reserva legal” 
(áreas que deveriam ser preservadas, nas 
propriedades, para a conservação da nature-
za, de 20% no Sul e Sudeste, 35% no Centro-
Oeste e 80% na Amazônia) e APPs (áreas 
de preservação permanente como encostas 
de morros e margens de rios). A norma da 
“reserva legal” não existe em nenhum outro 
país, principalmente nos desenvolvidos, que 
financiam, “paradoxalmente”, as ONGs inter-
nacionais. A legislação das APPs deles é muito 
menos rigorosa do que a nossa. Cabe nova-
mente a pergunta: por que essas ONGs que 
tanto dizem preservar a natureza não fazem 
os mesmos movimentos nos EUA e nos paí-
ses europeus, lutando pela criação da reserva 
legal e por uma aplicação muito mais ampla e 
rigorosa das APPs? Vale aqui e não vale lá? 
A quais interesses respondem? 

No país, se toda a legislação atual for 
aplicada, como querem essas ONGs nacio-
nais e internacionais, várias áreas de cultura 
como a banana e o café no Sudeste, o arroz, a 
uva e o tabaco no Sul, a pecuária no Pantanal 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



31314 Sexta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2010

e na Amazônia Legal, a soja do Cerrado, as 
florestas plantadas e a cana de açúcar, entre 
outras, ficarão inviabilizadas. Áreas já consoli-
dadas, há décadas, senão séculos, deverão ser 
desativadas, com reflexos evidentes na mesa 
dos brasileiros e na economia nacional. A co-
mida ficará mais cara e o país, de exportador, 
se tornará importador de alimentos e produtos 
agrícolas. Os países patrocinadores dessas 
ONGs ficarão muito agradecidos. E os “am-
bientalistas” gritarão vitória. Vitória de quem?

Esse é o texto de Denis Lerrer Rosenfield.
Gostaria de ler só mais um texto aqui, Sr. Presidente, 

publicado na Folha de S.Paulo no dia 19 de junho.

Foi publicado recentemente nos Esta-
dos Unidos um trabalho técnico patrocinado 
pela União Nacional dos Agricultores chama-
do “Fazendas aqui, florestas lá”, mostrando as 
vantagens que os produtores rurais daquele 
país poderiam obter se houvesse a redução/
eliminação do desmatamento nos países tro-
picais, como o Brasil. 

O estudo, elaborado pela David Gardner 
& Associates, mostra que a Indonésia é o ter-
ceiro maior emissor de gases de efeito estufa 
e o Brasil é o quarto, ambos por causa do des-
matamento, e depois da China e dos Estados 
Unidos (estes por outras razões).

O propósito central do estudo é mostrar 
que o pagamento pela preservação das flores-
tas tropicais, deixando-as em pé, representaria 
um grande benefício para os agropecuaristas 
americanos e quantifica esta vantagem: se fos-
se possível reduzir o desmatamento tropical 
em 50% até 2020 e eliminá-lo completamen-
te até 2030, o rendimento adicional para os 
produtores rurais dos Estados Unidos poderia 
chegar a US$270 bilhões.

Boa parte desse resultado seria obtida 
com a redução da concorrência provocada pe-
los eficientes produtores brasileiros de soja e 
carne bovina nas áreas desflorestadas. O au-
mento da renda dos americanos também viria 
com a economia dos fertilizantes e de energia, 
pela menor competição. 

O estudo mostra ainda o potencial do 
impacto anual para os cenários de redução 
do desmatamento, de 50% a 100%.

No caso da soja, para uma redução de 
50%, o aumento anual da renda para os so-
jicultores americanos seria de até US$405 
milhões (tendo como referência os valores de 

2008), aumentado para até US$590 milhões 
na hipótese de desmatamento zero. 

Para as carnes, os valores poderiam chegar 
a US$1,9 bilhão com 50% e a US$2,3 bilhões 
com redução de 100% de desmatamento.

São números espetaculares que justi-
ficam o interesse dos produtores rurais dos 
Estados Unidos pela diminuição da concor-
rência com brasileiros e outros produtores de 
países tropicais.

Como a concorrência se daria pelo au-
mento da produção nesses países devido ao 
desmatamento, o trabalho propõe uma política 
climática que viabilize o pagamento pela ma-
nutenção da floresta tropical em pé.

Essas ideias têm pelo menos duas inte-
ressantes vertentes para análise: por um lado, 
fica claro o interesse dos nossos concorrentes 
em evitar o crescimento de produção rural no 
Brasil e outros países tropicais, o que justifica 
ações de outra natureza contra o desmatamen-
to nessas regiões.

Por outro lado, é muito bem-vinda a tese 
da remuneração pela floresta em pé, que tam-
bém defendemos no Brasil. É curioso: o medo 
que os agricultores americanos têm de con-
correr conosco os leva a propor o pagamento 
de floresta preservada...

E isso faz muito sentido: a FAO (Organi-
zação das Nações Unidas para a Agricultura e 
a Alimentação) e a OCDE (Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) 
acabam de publicar um importantíssimo es-
tudo mostrando que durante os próximos dez 
anos o Brasil será de longe o País com maior 
crescimento da produção agrícola.

De acordo com o relatório, a expansão 
do agronegócio brasileiro será de 40% até 
2019/2020, o dobro da média mundial, enquan-
to nos Estados Unidos (e também Canadá), o 
crescimento ficará entre 10% e 15%. Mesmo 
em países agrícolas fortes, como Rússia e 
Ucrânia, a expansão não chegará a 30% no 
período, enquanto na China será de 26%, e na 
Índia, de 21%; a Austrália não chega a 10%, 
e a União Europeia, só a 4%.

Portanto, estão certos os americanos em 
colocar as barbas de molho.

E também em querer que a nossa floresta fique 
em pé e que o Brasil não continue a produzir.

Sr. Presidente, essa é realmente uma briga grande 
que nós temos que enfrentar. Precisamos criar meios 
de harmonizar a nossa capacidade de produção de 
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alimentos com a nossa necessidade de defender o 
meio ambiente.

Mas não podemos abaixar a cabeça e dizer amém 
às ONGs internacionais e governos estrangeiros que 
estão olhando apenas o lado deles e não querem o 
crescimento brasileiro.

Completo aqui os dois artigos que li apontando 
que os Estados Unidos e a Europa devem se preo-
cupar em reflorestar suas próprias nações e também 
se dedicar a reflorestar a África, hoje tão em voga por 
causa da Copa do Mundo, mas tão abandonada quan-
do o assunto é meio ambiente. Aquele continente foi 
devastado por ações mineradoras inconsequentes e 
muitas outras atividades de extrativismo. Se fosse re-
florestada, representaria uma cobertura vegetal maior 
que o próprio Brasil.

Acrescento também que se os produtores norte-
americanos querem uma forma de remunerar a floresta 
em pé no Brasil, por que não buscam eles uma forma 
de remunerar o reflorestamento no seu próprio país? 
O motivo é muito simples: alimento em um mundo com 
mais de seis bilhões de pessoas é muito mais valio-
so que as florestas que eles tanto querem ver em pé 
aqui no Brasil.

Eu defendo o equilíbrio e a justiça dispostos de 
uma forma global, e não apenas para o Brasil, para 
os agroprodutores que vivem e suam a camisa aqui. 
Eu diria que precisamos impor três pontos muito im-
portantes: precisamos poder explorar aqui as áreas já 
consolidadas em produção agroindustrial; precisamos 
obter remuneração internacional pela floresta em pé; 
precisamos impor ao resto do mundo uma política de 
reflorestamento nos Estados Unidos, na Europa e na 
África, para que o resto do mundo conheça, tanto quanto 
nós, o custo da responsabilidade ambiental.

Sr. Presidente, este é o assunto que trago hoje, 
com muita preocupação: a produção agrícola do nos-
so País.

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

– Esse foi o Senador Acir Gurgacz, que representa 
Rondônia e o PDT, mostrando as suas preocupações 
com a produção agrícola não só do seu Estado, mas 
do Brasil. Ele falou como Líder do PDT.

Agora, vamos observar a lista dos oradores ins-
critos.

O Senador Eduardo Suplicy é o orador inscrito 
da vez. S. Exª representa o Estado de São Paulo – e 
o povo soube trazê-lo de volta.

Entendo que este Senado e o Congresso precisam 
é do Senador Romeu Tuma de volta. São Paulo não pode 
decepcionar o desejo e a necessidade do Brasil de ter o 
Romeu Tuma, que representa o PTB de Getúlio Vargas. S. 

Exª, sem dúvida, o pai e a mãe, o símbolo maior da Polícia 
Federal de que tanto nos orgulhamos. 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente Senador Mão Santa, Senador 
Romeu Tuma, prezados Srs. Senadores, eu gostaria de 
assinalar que estão em visita ao Senado Federal a Srª 
Carol Elisabeth Conway, o Sr. Gil Torquato e o Sr. Tha-
les Ribeiro, que aqui vieram representando o Universo 
Online prestar esclarecimentos a mim e aos Senadores 
que estão interessados em conhecer melhor a questão 
que foi suscitada, inclusive objeto de requerimento de 
minha autoria, sobre os novos equipamentos, a nova 
tecnologia que, segundo reportou a revista Época, na 
semana passada, poderiam, em tese, até permitir que 
esses instrumentos acessassem o conteúdo de nossas 
comunicações através de e-mails.

Vieram aqui esclarecer exatamente em que me-
dida isso pode ou não acontecer e para responder 
as preocupações minhas e de outros Senadores re-
lativamente às seguintes questões: será que a nova 
tecnologia vai permitir que se tenha acesso, e até 
eventualmente sem licença por parte da justiça, ao 
conteúdo daquilo que nós comunicamos através de 
nossas mensagens por e-mail? Isso, pela tecnologia 
presente, é possível ou não? E que cuidados devere-
mos ter para com isso? 

Então, como apresentei requerimento de audi-
ência pública para esclarecer isso, inclusive com a 
representação do Ministério da Justiça, também com 
a presença de membros do Ministério Público e da 
UOL, como de outras empresas nessa área, quero in-
formar que o Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça, Senador Demóstenes Torres, designou para 
terça-feira, às 9 horas da manhã, na próxima semana, 
portanto no dia 29, audiência pública. Pediu, inclusive, 
a mim, que venha presidir essa audiência. Eu quero 
agradecer a atenção das senhoras e dos senhores de 
já aqui adiantarem alguns dos esclarecimentos que, de 
forma mais completa, poderemos todos os Senadores 
e Senadoras ouvir na próxima semana. 

Mas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje temos 
a notícia de como a Ministra Dilma Rousseff continua 
a crescer na preferência popular. As últimas pesquisas 
estão a indicar que ela subiu de maneira considerável 
e que houve uma queda para o principal adversário, do 
PSDB, do DEM, José Serra, tendo a Ministra Marina 
Silva tido um crescimento de um ponto percentual – de 
8% para 9%. Mas a Ministra Dilma passou de 35% para 
40%, e José Serra, de 38% baixou para 35%. Então, 
está agora com cinco pontos de vantagem se forem 
considerados os três candidatos: Dilma Rousseff, José 
Serra e Marina Silva. 
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Se for considerada a escolha para o segundo 
turno, pela pesquisa Ibope, a ex-Ministra Dilma Rous-
seff teria hoje 45% versus 38% do ex-Governador José 
Serra. Se for a escolha entre a Srª Dilma Rousseff e 
a Senadora Marina Silva, o Ibope dá 53 a 19; se for 
entre José Serra e Marina Silva, José Serra teria 49% 
e Marina Silva 22%. É claro que, até as eleições de 
outubro próximo, nós teremos ainda possibilidades de 
evoluções as mais diversas. Mas é importante assina-
lar, Presidente, Senador Mão Santa, que nós...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Já que V. Exª me citou, eu estou aqui mesmo para o 
debate qualificado.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
só queria fazer uma pergunta a V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse PMDB que foi grande e até eu pertenci a ele no 
passado, tem muita história: Ulysses Guimarães está 
encantado no fundo do mar, Teotônio foi para o céu, 
Tancredo foi para o céu, Juscelino foi para o céu. Aqui 
não ficou mais ninguém do céu.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Têm alguns que merecem o céu e ainda estão aqui, 
como nosso Senador Pedro Simon... mas estão vi-
vos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Estão penando e botando o povo do Brasil para penar. 
Mas é o seguinte, e eu perguntaria: nesse teu percen-
tual, ele já está com o time escalado, feito o Dunga, 
que é o nosso Presidente Luiz Inácio? Ele já escalou, 
está todo mundo... O José Serra está sozinho e está 
com isso! Então, vocês já estão casados, já estão com 
o Brasil todo? É só botar o time em campo, e ainda 
não entrou...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
É possível.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sob os céus, há um tempo determinado para cada pro-
pósito. O tempo não é esse. Ainda não começou. Só 
o Luiz Inácio que começou a campanha. Então bota... 
O outro não tem nem vice ainda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
É possível.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
possível, não! Ele vai ter...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Um fato importante: desde a penúltima pesquisa até 
essa que aconteceu... Eu até ontem observei isso ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, 
mas coincidiu, é um fato, que, desde a designação 

pela convenção do PMDB do Deputado Michel Temer 
como candidato a vice da Srª Dilma Rousseff, houve 
essa evolução positiva. Quem sabe o candidato José 
Serra, ao escolher o seu candidato ou a sua candida-
ta a vice, possa resultar em algo positivo? Estamos 
por saber.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP. Fora do microfo-
ne.) – Se for o Mão Santa...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 
Senador Romeu Tuma está indicando V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O PTB, o Romeu Tuma, que tem os votos como você 
em São Paulo, diz que o Mão Santa empata ou ganha, 
nem que seja nos pênaltis.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Vamos ver se a escolha, eventualmente, do Senador 
Mão Santa de repente produz um efeito... De que na-
tureza? Positivo, quem sabe.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Estou me preparando para disputar daqui a quatro 
anos e já tenho até o meu vice ali, o Geraldo Mesquita. 
Vou ser reeleito Senador e, daqui a quatro anos, sou 
eu mesmo e mais preparado do que o José Serra, do 
que o Luiz Inácio e do que a Dilma.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem.

Mas, Sr. Presidente, mencionei esses resultados 
positivos porque avalio que a principal explicação para 
essa evolução positiva da candidata do Partido dos 
Trabalhadores, apoiada pelo PMDB, pelo PDT, pelo 
PSB, pelos mais diversos partidos a outros, resulta, 
em grande parte, da evolução positiva que acontece 
com a economia, com os resultados socioeconômicos. 
Por exemplo, ainda hoje, o IBGE indica que, em maio, 
a taxa de desemprego, de desocupação, foi de 7,5%, 
comparado...

Houve até uma evolução, porque tinha chegado a 
7,3% em abril último, maio 7,5%, mas, se comparado a 
maio de 2009, o progresso foi muito relevante, porque 
era de 8,8% a taxa de desemprego em maio do ano 
passado e baixou para 7,5% em maio deste ano. Se 
considerarmos a evolução do rendimento real habitu-
al, então, era R$1.383,00 em maio de 2009 e passou 
para R$1.417,00 em maio de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O senhor se lembra, ô Suplicy, de que existem os de-
sempregados? Eles ganham um salário e devem isso 
a José Serra, quando Deputado Federal; ele fez o FAT 
– esse fundo de auxílio de pagamento ao desemprego 
foi da inteligência do candidato José Serra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu sei...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ah, bom...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu estou consciente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
É só o Brasil se conscientizar dessas coisas, vai de-
cidir...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Estou consciente de que...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª sabe que isso dá 60% de dinheiro circulando a 
mais do que a Bolsa Família? O seguro-desemprego, 
criado pelo candidato José Serra?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
sei que José Serra contribuiu na Constituinte como um 
dos proponentes do seguro-desemprego, e isso foi...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um dos proponentes, não. A lei é dele! O Congresso 
votou. A inspiração é dele. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu sei disso, eu não nego isso. Eu estou registrando 
que ele contribuiu, assim como todos os Constituintes, 
para esta finalidade. Portanto, há tantas coisas para 
que José Serra contribuiu, como também eu aqui fa-
larei hoje de outros aspectos positivos do Governo do 
Presidente Lula. 

Ainda na semana passada, estive presente à ce-
rimônia em que o Ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Guilherme Cassel, lançou o Plano Safra 2010/2011, lá 
na VII Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária, presente o Presidente Lula, o Presidente do In-
cra, Rolf Hackbart, e, nessa ocasião, ele assinalou...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Desculpe-me interrompê-lo, mas chega aqui a Presi-
denta de fato – e é uma mulher –, e ela está toda já 
de verde e amarelo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está muito bonita hoje a Senadora Serys.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, ela é sempre bonita. Hoje ela está só de verde 
e amarelo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, o Ministro Guilherme Cassel observou que: 

[...] Agricultura Familiar e Reforma Agrária 
não são sinônimos de pobreza e conflito. São 
espaços de produção e qualidade de vida. E, 
depois do censo do IBGE divulgado no final do 
ano passado, podemos afirmar que a agricul-
tura familiar é o segmento do meio rural que 
melhor convive com o meio ambiente, que mais 
gera trabalho no campo, que responde por 70% 
da produção dos alimentos que consumimos 
no nosso dia a dia e é o setor mais produtivo 
por hectare da agricultura brasileira. [...]

Nosso primeiro Plano Safra foi em 2003. 
[...] iniciamos esta caminhada alavancando o 

crédito. O crédito do Pronaf, que era minguado 
e insuficiente (apenas 2,4 bi em 2002/2003) 
passou para 5,4 bilhões de reais. E ali nós 
começamos a mudar a cara do Pronaf, des-
burocratizando o sistema, reduzindo sistema-
ticamente as taxas de juros e criando linhas 
específicas (jovem, mulher, floresta, agroin-
dústria) para atender às agricultoras e aos 
agricultores. Nestes sete anos, assinalou o 
Ministro Guilherme Cassel, já destinamos 62 
bilhões de reais em crédito para a agricultura 
familiar, e o Pronaf hoje está em 5.387 mu-
nicípios. O Pronaf não está mais restrito ao 
sul do país, ele é um sistema de todos, está 
em todos os cantos do País. Hoje o Pronaf 
é reconhecido mundialmente como um dos 
sistemas de crédito agrícola mais desenvol-
vidos de todo o mundo. E agora nesta safra, 
trabalharemos com o volume de crédito de 16 
bilhões de reais. 

Portanto, se em 2003 eram R$2,4 bilhões, agora 
são R$16 bilhões. E ele foi assinalando, ano a ano, como 
é que foi evoluindo. E afirmou que, neste ano, “estamos 
completando um ano do Terra Legal, georreferenciando 
cem mil propriedades (são 226 mil quilômetros, sete 
voltas em redor da Terra), um trabalho que renderá, 
até o final, do ano 23 mil novos títulos”.

Dois mil e sete foi o ano do programa Ter-
ritórios da Cidadania, uma estratégia ousada e 
original para enfrentar o secular problema da 
pobreza rural. Um programa que foi mudando, 
de fato, a vida de muita gente e impulsionando 
as economias das regiões antes estagnadas e 
sem perspectivas. Nos dois primeiros anos do 
programa, o Governo já executou 37,7 bilhões 
de reais nos 120 territórios (1.852 municípios) 
e, em 2010, está destinando mais 27 bilhões 
de reais. É um programa que vem sendo exe-
cutado pelo Governo federal (22 órgãos) em 
parceria com Estados, municípios e com a 
participação ativa da sociedade civil.

[...] em 2008, a estrela foi o programa 
Mais Alimentos [é um programa que tem sido 
bem sucedido]. No período compreendido en-
tre 1996 e 2006, um período de dez anos, a 
Agricultura Familiar agregou em suas proprie-
dades pouco mais de sete mil tratores. Em dez 
anos! Pois bem, em menos de dois anos, o 
Mais Alimentos já colocou no campo mais de 
27 mil tratores. [...] quatro vezes mais do que 
foi feito em dez anos. 
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Nosso programa já efetivou mais de 60 
mil contratos e, além de tratores, financiou 10 
mil resfriadores de leite.

[...] 2009, nosso sétimo Plano Safra, o 
plano com a preocupação de garantir mer-
cado e preços justos para a produção. Neste 
ano, ampliamos os recursos do programa de 
Aquisição de Alimentos e aprovamos a Lei de 
Alimentação Escolar, que garante que pelo 
menos 30% desses recursos sejam utilizados 
na compra de alimentos produzidos pela Agri-
cultura Familiar e [por esse conjunto de pro-
gramas]. Neste ano, isso significa um mercado 
de 1 bilhão de reais, além da garantia de uma 
alimentação escolar de melhor qualidade para 
as crianças brasileiras.

[...] o Governo [do Presidente Lula] retirou 
das condições de pobreza um contingente de 
24 milhões de brasileiros. Destes, 4,8 milhões 
vivem no meio rural. O censo agropecuário nos 
mostrou que o número de estabelecimentos da 
Agricultura Familiar cresceu em 412 mil unida-
des nos últimos anos. Ou seja, estamos inver-
tendo a tendência do êxodo rural no Brasil. 

[...] A renda da população brasileira cres-
ceu durante o se Governo [do Presidente Lula], 
11% entre 2002 e 2008. A renda da Agricultura 
Familiar cresceu ainda mais do que a média da 
população. [...] três vezes mais. Cresceu 30%.

Quero agradecer ao Presidente Rolf Hackbart, do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
que me encaminhou um conjunto de dados sobre ter-
ra, qualidade de vida e cidadania no meio rural, que 
mostra a evolução de 2003 a 2010, proporcionada pelo 
Governo do Presidente Lula: mais de meio milhão de 
famílias foram assentadas nesses últimos sete anos. 

A política de reforma agrária em números pode 
ser assim sintetizada: 84,3 milhões de hectares incorpo-
rados; 8.562 assentamentos criados; 906.878 famílias 
atualmente assentadas. De 2003 a 2009, houve 46,7 
milhões de hectares incorporados; 574.609 famílias 
assentadas; 3.348 assentamentos criados.

Em termos de terras para a reforma agrária, por-
tanto, houve um progresso muito acentuado. Se pe-
garmos o período até 1994, veremos que foram 16,4 
milhões de hectares; de 95 a 2002, 21,1 milhões de 
hectares; de 2003 a 2009, 46,7 milhões de hectares 
incorporados. Portanto, nesses sete anos, houve mais 
do que o dobro de realizações em questões de refor-
ma agrária em relação àquilo que se havia registrado 
ao longo da história brasileira.

Se formos analisar os grandes números da reforma 
agrária em 2009, poderemos dizer que foram assentadas 

55.498 famílias; 297 novos projetos criados; 28.059 novos 
lotes criados; 4,6 milhões de hectares incorporados à refor-
ma agrária; 310,9 mil hectares obtidos de forma onerosa, 
ou seja, desapropriação e compra; 5 milhões de hectares 
vistoriados; 1.181 licenças protocoladas junto aos órgãos 
ambientais estaduais; 1.715 assentamentos devidamen-
te licenciados; 884 licenças emitidas pelos respectivos 
órgãos ambientais estaduais; 60.750 casas construídas 
ou reformadas; 137 mil famílias com recursos do crédito 
instalação depositado na conta das associações; 17,7 mil 
famílias beneficiadas com ações de manejo de recursos 
naturais; 48,9 famílias beneficiadas com ações de demar-
cação topográfica, sendo que outras 111,3 mil famílias 
estão envolvidas em projetos com recursos assegurados 
para tal ação e com previsão de conclusão em 2010; 8,8 
mil famílias beneficiadas em ações de agroindustrializa-
ção e comercialização através do programa Terra Sol, com 
outras 11,8 mil famílias com projetos em fase de implanta-
ção; 35,7 mil títulos expedidos, quase que integralmente 
voltados à concessão de uso. 

No que diz respeito ao Pronera: 21.076 alunos 
atendidos pelo Pronera, através do programa Educação 
de Jovens e Adultos; redução de conflitos agrários –42 
mortes em 2002 e 11 mortes em 2009; 786,2 mil cestas 
de alimentos distribuídas junto à população acampada 
e assentada; 4.121 técnicos do Incra capacitados em 
diferentes áreas.

Em termos de infraestrutura, houve 741 mil fa-
mílias beneficiadas de 2003 até 2009. 

Houve uma evolução dos recursos de investimen-
tos por família assentada: de 10.200, em 2003, para 
49.550 em 2009. 

As ocupações de terras e números de mortes ca-
íram entre 2003 e 2009: houve uma redução de 76,2% 
no número de assassinatos no campo. 

Quanto ao assentamento de famílias e desenvolvi-
mento de projetos: em 2010, a previsão é de 60 mil famílias 
assentadas; R$70 milhões para o Pronera (Educação no 
Campo); R$900 milhões beneficiando 63 mil famílias em 
termos de crédito; R$310 milhões beneficiando 310 mil 
famílias em termos de assistência técnica; R$80 milhões 
para demarcação topográfica, atendendo 124 mil famílias; 
R$18 milhões para agroindústrias e comercialização, bene-
ficiando 30 mil famílias; R$34 milhões para licenciamento 
ambiental e R$32 milhões para manejo sustentável na 
área do meio ambiente. 

No que diz respeito à regularização fundiária e 
ao combate à grilagem de terras tem-se o seguinte. 
Georreferenciamento, R$149 milhões, parte para o 
Terra Legal (R$109 milhões, atendendo a 10 milhões 
de hectares); regularização fundiária: R$59 milhões, 
sendo R$49 milhões para o Terra Legal, beneficiando 
108 mil famílias, R$10 milhões para a modernização 
de cartórios de registro dos Estados da Amazônia 
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Legal; retomada de terra pública: R$24 milhões para 
a retomada de 468 mil hectares; programa Brasil Qui-
lombola: R$10 milhões para o reconhecimento de 44 
comunidades quilombolas, R$54 milhões para indeni-
zação de 440 mil hectares. 

O Incra está hoje presente em mais de dois mil 
Municípios, com 8.562 projetos, correspondendo a 
84,3 milhões de hectares e 906.878 famílias, ocupan-
do 6.200 servidores. 

Assim, Srª Presidente, a importância da Reforma 
Agrária é reafirmada a partir de seus impactos positi-
vos no desenvolvimento econômico, social e político, 
constituindo-se como uma política central para o de-
senvolvimento sustentável do Brasil. É uma política 
de inclusão social, pois viabiliza o acesso aos direitos 
humanos fundamentais e contribui para a pacificação 
do meio rural, via redução dos conflitos agrários.

A Reforma Agrária e o desenvolvimento da Agri-
cultura Familiar são políticas estratégicas para a produ-
ção de alimentos básicos e de qualidade para o mer-
cado interno. A Reforma Agrária se constitui em uma 
política constitutiva da soberania do Estado Brasileiro, 
da Segurança Alimentar e Nutricional e da proteção 
do Meio Ambiente. 

Do ponto de vista legal: a Constituição condiciona o 
direito da propriedade ao cumprimento da função social 
de propriedade; do ponto de vista econômico: a concen-
tração do uso e da propriedade da terra (terra: meio de 
produção finito); do ponto de vista ambiental: proteção do 
meio ambiente e pela recuperação dos passivos ambientais 
de acordo com a legislação vigente; e do ponto de vista 
político e social: demanda por terra, emprego, distribuição 
da renda, da riqueza e do poder.

Quero, Srª Presidente, aqui concluir com uma ho-
menagem ao Deputado Adão Preto. Ainda ontem, lá na 
Câmara dos Deputados, inaugurou-se, em homenagem 
ao nosso querido Adão Preto, uma sala de reunião da 
Comissão de Participação Legislativa, também usada 
para outras finalidades. Foi feita uma homenagem mui-
to bonita ao nosso querido Adão Pedro. 

De todos os Parlamentares do Congresso Nacio-
nal – acredito que V. Exª irá concordar comigo –, Adão 
Preto foi o que mais se identificou com o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e com a luta em prol 
da reforma agrária. Então, fica a minha homenagem a 
Adão Preto neste momento em que faço esse balan-
ço, agradecendo e enaltecendo o Ministro Guilherme 
Cassel e Rolf Hackbart, Presidente do Incra.

Muito obrigado, Srª Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy. Nós nos jun-
tamos à sua homenagem ao nosso querido e grande 
companheiro Adão Pretto.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para dirigir-me, 
primeiramente, ao Prefeito de São Carlos, em São Paulo, 
Newton Lima Neto; ao Sr. Brasílio Antônio Ferreira Soares, 
Presidente da Comissão Organizadora do Prêmio Impren-
sa; e ao Sr. Antônio Carlos, conhecido como Totó, também 
membro da Comissão Organizadora do Troféu Imprensa. 
Fui convidado, Senadora, a comparecer a essa cerimônia 
e a dela ser, praticamente, o patrono. Infelizmente, não po-
derei comparecer e acabei de mandar um ofício justificando 
a impossibilidade de lá estar, porque meu Partido, sob a 
presidência de Campos Machado, marcou a convenção 
estadual para o próximo sábado, dia 26, para a escolher 
os candidatos a Deputado Estadual e a Deputado Federal. 
Ele tem realmente sido leal, Senador Geraldo Mesquita, 
mantendo a palavra quanto à minha candidatura ao Se-
nado. Ele rejeitou várias propostas de coligação por não 
quererem oferecer a vaga de Senador ao Partido. Saire-
mos, sem dúvida alguma, com candidato avulso dentro 
do Partido com a legenda do nosso lado.

Acredito eu que a melhor coligação – V. Exª tem dado 
esse exemplo aqui – é aquela feita com a população, que 
poderá ou não nos apoiar. Essa força que nos liga àqueles 
que servimos nesta Casa vale muito mais do que qualquer 
coligação, em que só se quer o tempo de televisão para 
dar ao candidato cabeça de chapa um tempo para um 
programa mais caro e mais envolvente, que possa trazer 
uma melhora nas pesquisas que estão sendo realizadas. 
E vemos que há uma troca muito frequente de posições, 
há subida e descida nas pesquisas.

Dessa forma, estou agradecendo ao Prefeito e 
aos membros que vão entregar esse prêmio na sexta-
feira à noite. Mas seria impossível que eu chegasse 
a tempo à convenção. O candidato, se não está pre-
sente, demonstra desinteresse e passa a não mere-
cer o voto dos convencionais e dos delegados que lá 
comparecem. Espero que, realmente, consigamos a 
vitória na convenção, para partirmos para a luta no 
sentido da reeleição.

Senador Geraldo, V. Exª usou da tribuna, assim 
como o Senador Paulo Paim e outros, para mostrar o 
que o Congresso e o Senado têm feito em benefício 
de determinadas camadas da sociedade. Nas Comis-
sões, V. Exª tem sido presente, mostrando as discus-
sões dos projetos apresentados, sempre ratificando ou 
tentando corrigir distorções, no sentido de melhorar as 
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perspectivas dos nossos brasileiros. Então, o Senado 
tem feito um trabalho bom, acredito eu.

Ontem, o Senador Paim fez referência a vários 
projetos que conseguimos aprovar, durante esse perí-
odo, em benefício dos aposentados. V. Exª foi um dos 
líderes que se coligou ao grupo que lutou fervorosa-
mente em favor dos aposentados e do direito à inte-
gração do negro com o branco, fortalecendo a união 
brasileira, afastando a discriminação racial, que pode 
trazer angústia semelhante àquela que tem trazido 
ao Oriente Médio a discriminação religiosa, além de 
muitos outros projetos que estão sendo aprovados 
nesta Casa.

Senador Geraldo, V. Exª pediu um aparte? (Pau-
sa.)

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

Pedi um aparte, sim, Senador Romeu Tuma, para refletir 
com a Casa e com V. Exª um pouquinho sobre algumas 
candidaturas. Tenho acompanhado a evolução dos fa-
tos que dizem respeito às composições que abrigarão, 
por certo, algumas candidaturas de Parlamentares com 
quem me habituei a conviver nesta Casa. Recentemen-
te, houve o caso nesta Casa que envolveu a Senadora 
Serys, que, de forma emocionada, traduziu para nós o 
que é a briga intestina, o interesse mesquinho que, às 
vezes, se coloca acima dos interesses mais democrá-
ticos que devem reger um partido. Ao que me consta, 
foi alijada do processo eleitoral e será impedida de ser 
candidata novamente para o Senado Federal. A Sena-
dora, independentemente de sigla partidária – somos 
filiados a partidos distintos –, foi uma Parlamentar atu-
ante, dedicada, compenetrada. O Brasil inteiro é teste-
munha disso. Cito o exemplo da Senadora Serys para 
chegar a V. Exª. Eu queria, inclusive, aos paulistanos, 
que são milhões, dar um modesto testemunho. Esses 
anos todos, estou nesta Casa acompanhando V. Exª 
e tendo, a cada dia, o prazer maior da sua companhia. 
Com toda sinceridade, eu lhe digo isso. Acompanho V. 
Exª no Parlamento do Mercosul, nas nossas Comis-
sões, no plenário da Casa. Sempre pensei em V. Exª 
como Parlamentar compenetrado, preocupado com os 
problemas do seu Estado e do seu País. Se a gente 
remontar há muito tempo, veremos que V. Exª foi de-
cente até como policial numa época em que o Brasil 
viveu uma truculência imensa. Não é desprezível esse 
fato, Senador Romeu Tuma, não é desprezível. V. Exª 
foi decente como policial numa época em que o Bra-
sil viveu uma truculência terrível. Isso é muita coisa, 
mostra a natureza que V. Exª traz na alma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – Con-

fesso que, nesses últimos dias, cheguei a perguntar a V. 
Exª, algumas vezes, como estavam as tratativas em torno 

da sua candidatura. Fico, de certa forma, confortado com 
a notícia que V. Exª me traz agora de que sua candidatura 
estará no ar. São Paulo que avalie! São Paulo conta com 
a história de vida de um cidadão correto. A eleição para o 
Senado é majoritária. V. Exª terá oportunidade de dizer aos 
paulistanos, mais uma vez, o quanto, como Parlamentar, 
dedicou-se, nesta Casa, em toda a sua vida pública, em 
prol do seu Estado, da sua cidade e do seu País. Portanto, 
Senador Tuma, eu diria a V. Exª, como eu diria à Senadora 
Serys, que são filiados a partidos diferentes do meu: se na 
terra dela eu votasse, eu votaria nela novamente, com toda 
certeza, para Senadora e, se paulista eu fosse e em São 
Paulo votasse, eu votaria, com a consciência tranquilíssima 
e com muito prazer, em V. Exª, para que V. Exª retornasse 
a esta Casa. V. Exª fará muita falta na eventualidade de 
esta Casa não contar com V. Exª de outra feita. Espero que 
os paulistas atentem para uma biografia honrada de um 
homem correto, que tem prestado relevantes serviços a 
este País. Permita que o Brasil inteiro possa contar nova-
mente com V. Exª no Senado Federal, para continuar com 
o trabalho decente que V. Exª vem realizando.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Muito obriga-
do, Senador Geraldo. V. Exª sabe o carinho e a amizade 
que tenho por V. Exª, até porque V. Exª é um exemplo 
de chefe de família. Sua esposa, tão carinhosa, sempre 
companheira, que sempre está ao seu lado, demonstra 
que sua formação de alma e de coração segue o exem-
plo de Cristo, porque quem não for chefe de família, 
quem não tiver amor à família realmente não poderá 
servir ao povo. V. Exª deu um exemplo em todos esses 
anos em que com V. Exª consegui conviver e criou esse 
ambiente de satisfação e de amizade. Muito obrigado 
por suas palavras. Elas até me emocionam e trazem 
grande tranquilidade ao meu coração, visto terem vindo 
de um homem com sua inteligência, com sua postura, 
com sua dignidade. Obrigado, Senador.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Romeu 
Tuma, quis Deus, hoje, no dia de São João, o evange-
lhista, aquele que anunciou Cristo, que pudéssemos 
dizer ao Brasil o significado de V. Exª. As coisas aconte-
cem, mas ninguém mais do que V. Exª foi importante na 
transição democrática. Destaco a importância de V. Exª 
e do Presidente José Sarney. Quando eu era menino, 
Serys, eu gostava daquelas revistas em quadrinhos. 
V. Exª devia ler Capricho, em que eram publicados 
romances. Mas eu gostava era daquelas dos xerifes: 
Apolônio Cassidy, Tom Mix, Rocky Lane, O Xerife.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sherlock 
Holmes.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – E V. Exª simbolizou 
isto: o encanto na aplicação da lei, com coragem, com 
firmeza, sem brutalidade. Destaco a firmeza, a coragem, 
sem brutalidade. Atentai bem, Serys! Hoje, eu estava 
vendo na televisão o povo lamentando uma grevezinha 
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dos rodoviários. Era gente! Esse homem que está aí na 
tribuna enfrentou, para que pudesse nascer a democra-
cia, doze mil greves neste País, sem truculência, sem ar-
bitrariedade. Sua decência foi tão grande, tão grande... V. 
Exª é credor, e Luiz Inácio é devedor. Ele andou preso, o 
Luiz Inácio, e isso não é demérito. Mandela foi preso, São 
Pedro foi preso, São Francisco de Assis foi preso. Estou 
contando a história. Mas V. Exª foi justo, foi firme, foi soli-
dário, num momento difícil. Vejo ali Rui Barbosa, símbolo 
da democracia no Brasil. Antes de nascer a República, 
ele fez a Lei Áurea. A Princesa estava, como a Serys, na 
Presidência deste País, era Imperatriz e assinou aquela 
Lei. A mulher teve bravura, mas foi Rui Barbosa que a 
fez. A primeira Constituição republicana foi ele que a fez, 
bem como o primeiro Ministério da Fazenda. Então, ele, 
que está ali, simboliza a democracia. V. Exª é o símbolo 
da Polícia Federal. E combati a ditadura. Cantei com Ge-
raldo Vandré: “Vem, vamos embora, que esperar não é 
saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Era 
aquele tempo da UNE. E V. Exª, da mesma maneira que 
respeitamos Rui Barbosa como símbolo da democracia, 
neste Congresso, V. Exª é o símbolo desta instituição que 
todo o Brasil respeita, a Polícia Federal. A inveja e a má-
goa corrompem os corações. O que V. Exª está sofrendo 
é inveja e mágoa. E sei o que é o amor. O amor cimenta 
a família, a instituição sagrada. O próprio Deus diz: “Deus 
é amor, o amor é Deus”. E amor é Romeu Tuma e Zilda, 
que fizeram constituir uma família extraordinária, respeita-
da e admirada. Queremos dar esse testemunho e acordar 
o povo paulista. Sou do Piauí. O Piauí sempre acordou o 
Brasil, não é de hoje. Nós é que fizemos com que, neste 
País, houvesse a República. Davi Caldas, 17 anos antes, 
colocou, em Teresina, o jornal Oitenta e Nove – antes, era 
A Ordem –, para mexer na cuca do Brasil todo, Serys. O 
nome Oitenta e Nove parece marca de cachaça, mas não 
é, não. Era para o Brasil despertar, porque tinha havido a 
Revolução Francesa em 1789. Então, isso se deu em 15 
de novembro de 1889, cem anos depois. Foi Davi Caldas 
que o fez. Já que foi acordado para nascer a República, a 
unidade do Brasil no Piauí, com a Batalha do Jenipapo, e 
a independência da imprensa com Carlos Castelo Branco, 
quero acordar os paulistas. Cito Rui Barbosa. A gratidão do 
baiano, consciente, puro, cristão, deu a Rui Barbosa 32 anos 
de mandato. Agora é que V. Exª teve o segundo mandato, 
não é? Paulistas e nordestinos que fazem a grandeza de 
São Paulo, o Brasil e a democracia precisaram e precisam 
de Romeu Tuma, nosso Corregedor, nosso mestre, nos-
so conselheiro. São Paulo não pode decepcionar o Brasil. 
O Brasil quer Romeu Tuma no Congresso e no Senado 
da República. É o que também o Piauí quer. E há mais: 
V. Exª vai fazer bodas de ouro com a Dona Zilda no litoral 
do Piauí, no Delta do Piauí. Convido V. Exª, que simboliza 
a família, a sagrada família paulista e do Brasil.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Agradeço a 
V. Exª pela amizade e pelo carinho que tem. V. Exª tam-
bém foi injustiçado pelo seu Partido anterior. O Senador 
Geraldo apontou muito bem esse problema.

Ontem, falei do Augusto Botelho, Senadora Serys, 
falei sobre a ditadura partidária, onde, fortalecidos os parti-
dos, as lideranças acham que podem tudo. Falei para V. Exª 
agora, nessa cadeira, que eu iria protestar contra aquilo que 
armaram contra V. Exª. V. Exª tem sido, Senadora Serys, 
brilhante como Vice-Presidente e, em todo esse tempo, 
vem lutando em benefício do seu Estado, defendendo seu 
Partido, defendendo o Presidente da República, que é do 
seu Partido. E, para nossa surpresa, é relegada a segundo 
plano, impedida de voltar a este Congresso por mereci-
mento. Tenho a certeza de que o povo de Mato Grosso a 
traria de volta sem qualquer tipo de constrangimento, com 
uma glória imensa por V. Exª ser, além de mulher presente, 
lutadora pelos direitos de todos os brasileiros. V. Exª me-
rece nosso respeito, nossa consideração. Desculpe-nos o 
nosso protesto pelo que seu Partido, infelizmente, fez com 
a senhora e com Augusto Botelho, que foi o que também 
fizeram com o Mão Santa. Quem sabe S. Exª vem como 
Vice-Presidente da República? É uma perspectiva que todo 
dia o jornal tem publicado. Visitar o Delta do Parnaíba com 
o Vice-Presidente vai ser gostoso, Senador.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Vamos no Aerolula.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Deus os 

abençoe!
Agradeço a todos.
Eu só queria cumprimentar o Senador Tião Viana 

pelo relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que vou ler com calma. Eu não poderia deixar de cum-
primentá-lo por ter cumprido sua obrigação e buscado 
todos os meios para trazer um relatório eficiente, que 
deverá ser discutido e aprovado nesta Casa.

Parabéns, minha Presidente! Peço desculpas por 
ter usado um tempo maior que o merecido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Romeu Tuma.

A Presidência comunica às Srªs Senadoras e 
aos Srs. Senadores que está convocada sessão con-
junta do Congresso Nacional, a realizar-se dia 29 
do corrente, terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
apreciação do Projeto de Lei do Congresso Nacional 
nº 3, de 2010, que altera o inciso XVIII do art. 4º da 
Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima 
a receita e fixa a despesa da União para o exercício 
financeiro de 2010.

Então, está convocada a sessão do Congresso Na-
cional para terça-feira, dia 29, às 19 horas e 30 minutos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Senadora Serys, peço a palavra pela ordem.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Geraldo Mesquita, V. Exª tem 
a palavra pela ordem.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys, são dois assuntos de que 
quero tratar.

Primeiro, quero dizer que gostaria de ver submetido, 
ainda hoje, à apreciação do Plenário um requerimento de 
minha autoria que propõe a realização, na Hora do Expe-
diente da sessão do dia 10 de agosto, salvo engano, de 
uma homenagem a uma rede de televisão fundada no 
meu Estado. É o Requerimento nº 610. E há também o 
aditivo a ele, o Requerimento nº 657. Gostaria que V. Exª 
os submetesse ao Plenário ainda hoje.

Há outra coisa de que quero falar, Senadora 
Serys: gostaria também de propor a V. Exª e à Casa que 
deliberássemos aqui, agora à tarde, sobre a possibili-
dade de cancelarmos a realização da sessão marcada 
para amanhã. Amanhã é dia de um jogo decisivo da 
Seleção Brasileira. Penso que Senadores, funcionários 
e, inclusive, a população têm o direito de curtir esse 
jogo. O jogo acontecerá próximo ao meio-dia. Portanto, 
não justifica marcarmos uma sessão para a tarde.

Portanto, eu gostaria de propor ao Plenário que apre-
ciássemos aqui e aprovássemos o cancelamento dessa 
sessão, que estaria marcada para amanhã, à tarde.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Geraldo Mesquita. 
Sua solicitação será encaminhada de imediato. Antes, 
vamos buscar a aprovação da sua solicitação com re-
lação ao Requerimento nº 610.

Em sessões anteriores, foram lidos os Requeri-
mentos nºs 610 e 657, de 2010, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior e de outros Srs. Senadores, solicitando 
que o tempo destinado ao Período do Expediente da 
sessão do dia 10 de agosto fosse destinado a homena-
gear a Rede União de Rádio e Televisão – TV União.

Em votação os Requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Foi lido anteriormente também o Re-
querimento nº 667, de 2010, do Senador Paulo Paim 
e de outros Srs. Senadores, solicitando a realização 
de sessão especial destinada a homenagear o povo 
brasileiro diante da aprovação do Estatuto da Igual-
dade Racial.

Em votação o Requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com relação, Senador Geraldo Mes-
quita, à sua segunda solicitação, o requerimento está 
sendo encaminhado à Mesa.

Concedo a palavra pela ordem ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, en-
caminhei à Mesa um requerimento de homenagem e 
de pesar pelo falecimento do escritor José Saramago. 
No momento em que considerar oportuno, vou pedir a 
palavra para tratar a respeito disso.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy. O 
requerimento, que segue os trâmites normais, assim 
que chegar à Mesa, será lido.

Concedo a palavra, pela Liderança do PSC, ao 
Senador Mão Santa.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Senadora, peço-lhe apenas um se-
gundo. Vai haver votação do caso da Polícia Rodoviária 
Federal? A Drª Cláudia ficou de verificar com as lideranças 
se autorizavam a realização dessa votação.

Desculpe-me, Senador Mão Santa.
Estou aguardando. Eu ainda não consegui falar 

com o Senador José Agripino, que me enviou uma 
mensagem. Mas não consegui responder.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Esse projeto é importante.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É que há 
prazo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – É um projeto que diz respeito à Polícia 
Rodoviária Federal. Estamos aguardando a consulta a 
todas as lideranças. Tão logo haja a aquiescência de 
todas as lideranças, o projeto poderá ser colocado em 
votação, e esperamos que seja aprovado. Aguardamos 
ainda o consenso, o entendimento, a assinatura de to-
das as Lideranças, para que ele possa ir à votação.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – A maioria 
dos Líderes não está em Brasília. Eles terão dificulda-
de para assinar.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Estão sendo consultados, Senador. Es-
tão sendo consultados.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – A Drª Cláu-
dia está fazendo a consulta. Não conseguiu confirmar 
com todos ainda, não é, Drª Cláudia?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Ainda não. Ainda não há o consenti-
mento de todos.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Convido o Senador Romeu Tuma 
a presidir esta sessão, porque preciso me retirar da 
Presidência.

Passo a palavra, pela Liderança do PSC, ao Se-
nador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senadora Serys, parlamentares 
na Casa, brasileiras e brasileiros aqui, no plenário do 
Senado da República, e que nos acompanham pelo 
sistema de comunicação do Senado, ontem foi um dia 
importante, em que a Mesa Diretora e o Senado avan-
çaram, resgatando um ajuste salarial para os funcioná-
rios. Em paralelo, corre uma reforma administrativa. 

Senador Romeu Tuma, no debate, eu estava ou-
vindo, comparou-se a Gráfica do Senado à da Veja. 
Atentai bem, também há aqueles que acham e enten-
dem que se deve limitar o sistema de comunicação do 
Senado, principalmente a televisão. 

Entendo, e entendo bem, Geraldo Mesquita, que 
a nossa democracia, graças a este Senado, é uma das 
mais avançadas do mundo. Eu queria dizer que tinha 
de ser assim. Os Estados Unidos da América têm um 
modelo democrático. Somos apenas oito anos mais 
novos que os Estados Unidos. Evidentemente, tivemos 
uma colonização diferente. Eles foram colonizados pelo 
povo inglês, e nós, pelo povo português. 

A Inglaterra, pequenininha, é uma ilha. Os que 
foram para a América do Norte foram para ficar. Des-
cendentes de ingleses, cristãos, mas cristãos não 
limitados ao catolicismo, cristãos que tinham partici-
pado do movimento da Reforma religiosa de Lutero, 
que detectou, e detectou bem, que a igreja de Cristo 
tinha falhas muitas. A História sabe, e nós sabemos, 
que só Lutero fez o diagnóstico de 96 falhas. E sur-
giram outras igrejas cristãs. A Inglaterra, nessa fase, 
era influenciada por Calvino, que valorizava o traba-
lho como fonte de se criar riqueza; enquanto a nossa 
colonização, por uma religião portuguesa, que prega-
va... Bastaria aquilo para explicar a diferença entre a 
riqueza do norte-americano e a nossa. Nós rezávamos 
que era mais fácil – e aprendemos isto – um camelo 
entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar 
no reino do céu. Lá, os ingleses não ensinaram assim, 
e os norte-americanos, filhotes deles, pegaram aquelas 
terras e foram para ficar. 

Os portugueses, não. Os portugueses vieram para 
cá, muitos degredados e degradados, fugindo de penas. 
Eram orientados a vir para o Brasil. Alguns chegaram 
a suas capitanias, que foram doadas; outros morreram 
afogados; e outros foram para países mais civilizados. 
Houve a distribuição de terras, que nós chamamos de 
sesmarias. Enfim, os portugueses adotaram um modelo 
administrativo de unidade de comando e direção com 

os Governos Gerais, que começaram a administrar 
este País: Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mem 
de Sá. Mas este País evoluiu mesmo, e foi descoberto, 
em 1808, quando o rei de Portugal, competente – que 
não era como nós queremos descrevê-lo, não: glutão, 
pitoresco –, viu que seriam invadidos por Napoleão 
Bonaparte e buscou apoio do país anti-França, que era 
a Inglaterra. Aí, começou a nossa dívida. Amparado 
pela Inglaterra, ele aqui chegou, com recursos daquele 
país, e aí começou a nossa dívida externa. Ele trouxe 
a burocracia administrativa européia, portuguesa – 30 
mil –, que propiciou uma evolução a este País. E nós 
estamos aqui, neste Senado da República, que repre-
senta a grandeza. 

Justamente, com a queda dos reis – D. João VI vol-
tando, Pedro I voltando, e ficando Pedro II, preparado para 
governar, e a Princesa Isabel –, o povo resolveu, como no 
mundo todo, acabar com o Absolutismo dos reis. Nasceu 
o governo do povo, pelo povo e para o povo, que era a 
República. No início da República, o nosso patrono fun-
damental fez a primeira Constituição, sendo o primeiro 
Ministro da Fazenda, mas constatou que iríamos enfrentar 
um governo militarista. O primeiro Presidente, militar, foi 
Deodoro; o segundo, Floriano. E preparavam outro, quando 
ele se rebelou, para que surgissem lideranças civis neste 
País. Foi perseguido pelo Marechal de Ferro, deixou o Se-
nado, fugiu para a Argentina e fixou-se na Inglaterra. Lá, 
ele aprendeu o que é liberdade democrática bicameral, 
mesmo sendo monárquica; e acompanhou, também, o 
nascimento da democracia norte-americana, num regime 
democrático bicameral presidencialista. Essas idéias, ele 
trouxe para cá. E essas ideias é que fazem do Brasil um 
avançado País na democracia, principalmente por este 
Senado da República. 

Nós evoluímos muito, e ligeiro. Na França, onde nas-
ceu a república, rolaram cabeças. Aqui, não. Nós tivemos 
hiatos de adaptações, um período de exceção, a ditadura 
civil de Vargas, outro período de exceção com uma ditadura 
militar, mas eles tiveram a sabedoria de fazer a alternância 
no poder, entre eles, e a divisão de poder. 

E, nessa evolução, o Senado, capitaneando o que 
construímos, esta nossa democracia que respiramos, 
fortaleceu o seu sistema de comunicação. Nós somos 
o povo. Então, temos de falar com o povo, de prestar 
contas para o povo... E aí está o fabuloso sistema de 
comunicação, que, nessa reforma, não pode ser dimi-
nuído. Cresce com a democracia, que se aperfeiçoa. 

Aqueles que são contra é porque têm interesses 
escusos. São presos, ligados e, às vezes, proprietários 
de órgãos de comunicação poderosos. Mas nós, não! 
Nós somos o povo. Nós somos filhos da democracia, 
do voto, e representamos o povo.

Então, esse instrumento de desenvolvimento é ne-
cessário. Digo que a imprensa daqui tem de ser maior 
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mesmo, porque ela é a imprensa do Brasil. Neste Jornal do 
Senado, que aqui apresento, diariamente todos – atentai 
bem – aqui falamos e vai ficar para a posteridade:

Senador lamenta a ausência de infraes-
trutura, como a que existia à época da antiga 
Sudene, para atender os atingidos por cala-
midades.

Mão Santa pede edição de MP em so-
corro às vítimas das enchentes.

Para Mão Santa, a recriação da Sude-
ne foi pura demagogia e ainda não saiu do 
papel.

Mas não é só o meu caso; estou citando o 
meu.

Então, este Senado, com sabedoria e competên-
cia, reproduz a síntese de todos os pronunciamentos, 
de todos os debates, da verdade e dos problemas do 
País, aqui discutidos com independência. Este Senado, 
da mesma maneira, tem um sistema de televisão de 
credibilidade. Por isso, hoje, vivemos nesta democra-
cia. Foi este Senado que garantiu as eleições que se 
aproximam. A imprensa poderá dizer que está vazio... 
Está vazio. Ninguém esconde nada. É o São João? Não 
é o São João, não. Somos cristãos. Quem não sabe 
que São João foi importante, que batizou Cristo com 
água e disse que Ele batizaria a todos com o Espírito 
Santo? Foi sacrificado pelos poderosos. Deram, entre-
garam sua cabeça, depois de preso e humilhado por 
pregar que depois viria o Cristo. Depois de escrever, 
de ser um dos evangelistas, a sua cabeça foi oferecida 
ao poder do governante, que era Herodes. 

Estamos aqui para dizer que esta Casa merece 
aquela referência. Nada demais o aumento. Os servi-
dores que fazem esta Casa são de duas categorias: 
uns entraram pela porta estreita do concurso; os outros 
entraram pela maior das virtudes – que são os cargos 
comissionados –, a confiança. Atentai! Não são qual-
quer um, não. São assessores de confiança daqueles 
que representam o povo brasileiro. Há duas categorias 
aqui: uma entrou pela porta estreita do concurso; e a 
outra, pela porta estreita da maior das virtudes que 
eles conquistaram, a confiança dos que representam 
o povo do Brasil. Daí a grandeza. Eles têm de conviver, 
eles têm de se entenderem, pela grandeza do Senado, 
que é o ícone do Poder Legislativo, para que possamos 
fazer leis boas e justas.

Então, quero dizer que tal eficiência não pode ser 
comparada com uma empresa privada. Olha, hoje está 
vazio, não é porque é São João, não. Está vazio porque 
é natural. “O homem é o homem e suas circunstâncias”, 
Ortega y Gasset. As leis, a democracia, que constituímos, 
marcam as convenções de 12 a 30 de junho. Este País, quis 
o povo que tivesse um pluripartidarismo. São 30 partidos. 

Então, é natural que os Senadores não estejam aqui. Eu 
mesmo vou viajar à noite e o Romeu Tuma vai já, porque 
temos de participar das convenções. Serão renovados aqui 
dois terços do Senado da República. São precisamente 
54 Senadores em campanha. Eles têm de preparar as 
convenções, de que vão participar. Têm de preparar as 
convenções. Elas têm de ter convidados, delegados, par-
ticipação, ornamentação, faixas, pronunciamentos. Têm 
de ter a alegria de vivermos num País democrático. Daí 
este esvaziamento. 

Particularmente, entendo que todos... E não é só a 
composição que tem de participar do seu partido, não! 
Todos aqui – estamos no pluripartidarismo – temos co-
ligações partidárias, e os Senadores são convidados 
para todas, e delas participam. Então, essa ausência 
é justamente porque nesse fim de semana a maioria 
dos partidos estará fazendo suas convenções. 

O meu Partido Social Cristão vai fazer, no dia 27, 
lá no Piauí, coligado com o PSDB, com o DEM e com 
o PPS. Mas, além disso, outros partidos nos convidam, 
e vamos participar. Então, o motivo do esvaziamento 
é claro. Não há nada de vergonhoso, não.

A democracia em que vivemos é a democracia 
representativa. Foi-se o tempo em que nascera, na 
Grécia, um grande homem, no século de Péricles, e ele 
conseguiu governar a Grécia numa democracia direta. 
Era o povo lá na praça grega a fazer as leis. Mas tam-
bém, naquele tempo, a Grécia tinha 30 mil habitantes. 
Com muita dificuldade, Péricles fez uma constituição, 
numa democracia direta. Mas ela foi se aperfeiçoan-
do e a Itália fez nascer a democracia representativa. 
É o povo! Não poderia ser convocado todo mundo do 
Brasil para decidirmos cada lei. Então, utilizamos a 
modernidade nascida na Itália, Roma, que era a de-
mocracia representativa. Cícero, o Rui Barbosa deles, 
dizia: “O Senado e o povo de Roma”. Eu posso dizer 
e os Senadores podem dizer: “O Senado e o povo do 
Brasil”. Nós somos o povo.

Eu sei da força política do nosso Presidente da 
República. Ele teve 60 milhões de votos. Mas aqui há 
muito mais, muito mais. Só o Suplicy, ali, e este aqui já 
dão quase 18 milhões de votos. Só esses dois! Aqui, 
há mais de 80 milhões. Nós somos filhos do voto, fi-
lhos da democracia.

Esta é a razão de estarmos aqui vivendo, neste 
momento, este esvaziamento. Estamos na época, em 
todo o Brasil, em que a legislação permite que sejam 
realizadas as convenções. São 54 Senadores que vão 
novamente disputar as eleições.

Está aí Romeu Tuma, que vai disputar o seu ter-
ceiro mandato. Eu tenho a convicção de que o povo 
paulista deve ter inteligência, como o povo baiano teve 
a inteligência de dar a Rui Barbosa 32 anos, de sua 
inteligência, de sua dedicação, de seus estoicismo, 
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neste Senado da República. E todos nós estamos aí, 
nessa disputa eleitoral. Mas aí estão as leis, boas e 
justas. Nós estamos construindo, neste País, a socie-
dade democrática mais avançada do mundo.

Atentai bem! Fraquejaram todas as instituições do 
Brasil. Todas! Eu sou o povo. Todas fraquejaram! Eles 
queriam o terceiro mandato. Quem quer três manda-
tos... Pergunte ao Fidel Castro quantos quer. Quer o 
quarto, quer o quinto... Ele passou cinquenta anos, e 
ainda passou o poder em Cuba. Seu vizinho, o Chávez, 
aprendeu. No Equador, o menino Correa aprendeu li-
geiro. O índio Morales aprendeu. O padre reprodutor... 
Nós não deixamos. Foi só o Senado. Todas fraqueja-
ram! Todas se curvaram ao poder!

O Brasil vai ter eleições livres e democráticas só 
pelo Senado da República. Todos eles queriam o terceiro 
mandato. Agora, não passa aqui, porque a lei... Está ali o 
Suplicy. É conversa fiada. Eles discursaram, eles fizeram ali 
na Câmara. Tinha que ter dois terços. Aqui, não tem nem 
maioria simples para trair a democracia. Porque a demo-
cracia foi a maior construção da civilização. Foi o povo na 
rua, na França, gritando: “Liberdade, igualdade e fraterni-
dade”. Com esse grito, caíram os reis, o Absolutismo. Lá, 
rolaram cabeças. Passaram-se cem anos. Mas aqui nós 
fizemos o governo do povo, pelo povo e para o povo. E, 
para ter democracia, tem que ter divisão de poder. Não é 
mais o L’État c’est moi, do Luiz XIV, da França. Divisão de 
poder: o Executivo, que é o nosso Presidente Luís Inácio; 
o Legislativo; e o Judiciário. Aparentemente, nós somos o 
mais fraco. Não somos. Somos o mais forte. O Executivo 
tem o dinheiro, tem o poder, tem o BNDES, tem o Banco 
do Brasil, a Caixa Econômica. Dinheiro é forte no mundo 
capitalista. O Judiciário pode ameaçar, ele prende, ele 
multa, ele cassa.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP.) 
– Senador Mão Santa, eles estão se retirando, V. Exª 
permitiria cumprimentar os alunos do projeto Jovem 
Bombeiro Voluntário, do Ceará?

Nós saudamos a presença dos senhores aqui.
Desculpe-me, Senador.
O SR. MÃO SANTA (PCS – PI) – Grande terra, 

o Ceará. A primeira terra que libertou os escravos do 
Brasil foi o Ceará. Brava gente! 

Então, estamos aqui, garantimos... E vou exigir 
do povo, Eduardo Suplicy. Fala-se em ficha limpa, ficha 
suja, Poder Judiciário, OAB, Igreja. Nada. Ô Eduardo 
Suplicy, quem é soberano é o povo. O povo é que de-
cide. Quando eu governei o Estado do Piauí, Romeu 
Tuma, eu cantava: “O povo é o poder”.

Eduardo Suplicy, o povo, o eleitor e a eleitora têm 
a obrigação, têm o dever, têm que ter nacionalismo, 
têm que ter dignidade, têm que ter grandeza. Isto, sim, 
é que vai salvar: é cada eleitor saber a história de vida 
de cada candidato. Tão simples! Não é só depois dizer: 

“É, não sei o quê...”. Não. O mandato nasce do povo, 
do voto do povo. O eleitor tem que ter obrigação com 
a Pátria, com a democracia. É o mínimo, o minimum 
minimorum. Tem que ter decência, tem que ter digni-
dade, tem que ter grandeza, a liberdade e a indepen-
dência de saber a história de vida de cada candidato. 
Como não saber? Como justificar?

Eu sou médico. Médico dá valor é à etiologia. 
Etiologia é a origem das coisas. Ele não se preocupa 
com convulsão, com febre, não. Quer saber a causa. 
A causa de os representantes estarem mal é o povo. 
É o povo que vota. Ele tem que saber. Não pode dei-
xar... A imprensa tem que ter a moral, a dignidade e 
a grandeza de advertir para isso. Veja, o eleitor tem 
que saber. É fácil saber a história de vida de cada um. 
Todos nós moramos numa cidade. Todos nós mora-
mos num Estado. Todos nós vivemos. O eleitor tem 
o direito, tem a obrigação – é o mínimo – de saber a 
história de vida de cada candidato. A história de vida 
de Romeu Tuma, o xerife do Brasil, o ícone da Polícia 
Federal, o Corregedor do Senado, o pai de família, o 
esposo extremado. A história de vida do Mão Santa. 
Tem que saber por quê: “Por que Mão Santa? Onde ele 
nasceu? O que é que ele faz? O que é que ele fez?”. 
Como é que vai votar sem saber? Que indignidade é 
essa? Exigimos aqui que cada eleitor...

Isso é que vai salvar. A OAB não salva nada. Não 
salva nada. Lei suja, lei branca, não salva nada. É o 
eleitor a causa. E é simples: a história de vida de cada 
candidato. Não tem nenhum daquele extraterrestre, não. 
Eu nasci lá na minha Parnaibinha, de Nossa Senhora da 
Graça. Menino travesso, estudante, casei com mulher 
de fibra, médico, cirurgião, Prefeito, Deputado, Secre-
tário de Saúde... História de vida do Eduardo Suplicy. 
Como é que eu sei que ele é grande? Porque ele foi o 
melhor Presidente da Câmara Municipal em todos os 
510 anos de São Paulo. O mais austero, o mais cor-
reto, o mais... Como é que eu sei isso? O eleitor tem 
que saber. Não é essa conversa fiada...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nada, não. Esta 
é a minha crença. Eu, aqui, pai da Pátria. Nós somos os 
Rui Barbosa de hoje. Ele não é mais do que a gente, não, 
porque ele viveu em outra época. Por que é que o Rui é 
mais do que a gente? É tão filho de Deus... Ele estudou; 
eu estudei. Ele viveu numa época; e nós... Ele sabia um 
bocado de artigos de Direito; eu também sei um bocado de 
coisas que ele não sabia. Eu, aqui, cirurgião... Ô Eduardo 
Suplicy, era o Pelé fazendo gol, o Roberto Carlos cantando 
e eu operando numa Santa Casa.

Então, nós somos... Esta é a verdade: eu, Se-
nador do Piauí. O Piauí, que foi o precursor da Repú-
blica, com David Caldas; o Piauí, que deu o melhor 
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Presidente desta Casa, Petrônio Portella; o Piauí, que 
deu o melhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Evandro Lins e Silva...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O Piauí, que 
deu o melhor jornalista deste País, o mais bravo, Car-
los Castelo Branco; o Piauí, que deu a este Pais o 
melhor Ministro do Planejamento, que fez o I PND e o 
II PND e que deu um exemplo, vinte anos de luz, de 
farol, João Paulo dos Reis Velloso. Não cometeu uma 
indignidade, não cometeu uma imoralidade...

Então, eu ensino a este País, como pai da Pá-
tria: eleitor, veja! Nós exigimos que cada eleitor saiba 

a história de vida de cada candidato. Aí, sim, nós es-
taremos construindo a democracia mais avançada do 
mundo, que desejamos.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, a 
Sra. Serys Slhessareko, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento de vários Srs. Senado-
res, que passo a ler

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-
manecer sentados. 

Aprovado.
Fica aprovada a decisão com base no requeri-

mento. (Pausa.)

Passo a Presidência ao Senador Mão Santa. 

O Senador Suplicy fez um requerimento de voto 

de pesar pelo falecimento do romancista, jornalista, dra-

maturgo e poeta José Saramago, que veio a falecer. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Aliamo-nos ao seu requerimento, e em segui-
da será encaminhado o voto. Mas V. Exª quer falar a 
respeito.

Passo a Presidência ao Senador Mão Santa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Gostaria de convidar ambos os Senadores para assi-
narem o requerimento em homenagem a José Sara-
mago e me inscrevo para...

O Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos à tribuna o Senador Eduardo Suplicy, 
para encaminhar um voto de pesar ao escritor, Prêmio 
Nobel da literatura portuguesa, José Saramago, que 
morreu aos 87 anos.

Com a palavra, para encaminhar o voto de pesar 
solicitado, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar o requerimento. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, 
José Saramago, filho e neto de camponeses, nasceu 
na aldeia de Azinhaga, no dia 16 de novembro de 1922, 
embora o registro oficial mencione o dia 18.

Seus pais emigraram para Lisboa, antes de ele 
completar três anos de idade. Toda a sua vida decorreu 
na capital, embora, até o princípio da idade madura, 
tivessem sido numerosas e às vezes prolongadas as 
suas estadas na aldeia natal. Autodidata, fez estudos 
secundários (liceal e técnico), que não pôde continuar 
por dificuldades econômicas. 

No seu primeiro emprego, foi serralheiro mecâni-
co, tendo exercido depois diversas outras profissões: de-
senhista, funcionário da saúde e da previdência social, 
editor, tradutor, jornalista. Publicou o seu primeiro livro, 
um romance (Terra do Pecado), em 1947. Seu próximo 
livro só foi publicado em 1966. Notem: o primeiro livro, 
aos 25 anos; o segundo livro, aos 44 anos. 

Trabalhou, durante 12 anos, numa editora, onde 
exerceu funções de direção literária e de produção. Co-
laborou como crítico literário na revista Seara Nova.

Em 1972 e 1973, foi analista político do jornal Di-
ário de Lisboa e também coordenou, durante alguns 
meses, o suplemento cultural. Pertenceu à primeira Di-
reção da Associação Portuguesa de Escritores. Entre 
abril e novembro de 1975, foi diretor-adjunto do Diário 
de Notícias. A partir de 1976, viveu exclusivamente 

do seu trabalho literário. Em 1993, autoexilou-se na 
Espanha, pela censura sofrida por seu romance O 
Evangelho segundo Jesus Cristo.

A morte do escritor causou uma grande comoção 
popular em Portugal, onde um luto nacional de dois 
dias foi decretado em sua homenagem. Mais de 20 mil 
pessoas visitaram o caixão de Saramago, exposto na 
prefeitura de Lisboa. Desfilaram diante dele várias per-
sonalidades, inclusive a Srª Dilma Rousseff, que esta-
va viajando pela Europa, visitou o Primeiro-Ministro de 
Portugal e avaliou como importante também ali fazer a 
homenagem pessoalmente a José Saramago e a sua 
esposa. Desfilaram diante dele várias personalidades, 
mas principalmente pessoas anônimas, muitas das 
quais jamais leram seus livros, mas que choravam a 
morte de um defensor dos oprimidos.

“Obrigado, operário das palavras, por ter se co-
locado a serviço dos humildes”, podia ser lido no livro 
de ouro aberto na capela ardente, onde havia a as-
sinatura de inúmeras pessoas que usavam um cravo 
vermelho – símbolo da revolução de 25 de abril de 
1974, que pôs fim à ditadura em Portugal.

José Saramago foi militante comunista e ganhou 
o Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Defendeu que 
Cuba tem um dos regimes mais solidários do mundo e 
sugeriu que Portugal deveria entregar-se à Espanha, 
para fundar uma nova nação chamada Ibéria. 

É considerado responsável pelo reconhecimento 
internacional da prosa em língua portuguesa. Entre suas 
maiores conquistas também está o Prêmio Camões, o 
mais importante da literatura em Portugal.

A ligação com o Brasil ficou evidente nas fre-
quentes visitas ao País e nas amizades com o escritor 
Jorge Amado, com o fotógrafo Sebastião Salgado, com 
os músicos Caetano Veloso e Chico Buarque, com in-
telectuais como Alberto da Costa e Silva, membro da 
Academia Brasileira de Letras, com o arquiteto Oscar 
Niemeyer e com João Pedro Stédile. Eu mesmo tive a 
oportunidade, uma vez, de estar com José Saramago, 
Chico Buarque, João Pedro Stédile e Sebastião Salga-
do, por ocasião do lançamento do livro de Sebastião 
Salgado sobre os trabalhadores rurais no Brasil.

A admiração por uma das obras do diretor levou 
o cineasta brasileiro Fernando Meirelles a adaptar 
Ensaio sobre a Cegueira, obra-prima que fala sobre a 
uma epidemia que torna cegos para o cinema os ha-
bitantes de uma cidade. 

A última publicação de Saramago foi Caim, de 
2009, que é um olhar irônico sobre o Velho Testamento 
e que também foi criticado pela Igreja. Em sua passa-
gem por Roma, em 2009, o autor chamou o Papa Bento 
XVI de cínico e disse que a “insolência reacionária” do 
catolicismo precisa ser combatida com a “insolência 
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da inteligência viva”. Embora reconhecendo o valor 
de José Saramago, a Igreja Católica teceu críticas a 
ele. Mas isto é próprio da democracia: divergências 
de ideias.

Além da saudade, o escritor deixa um legado 
importante para literários, historiadores e fãs de suas 
obras. Entre tantas relíquias estão os romances Terra 
do Pecado, de 1947; Manual de Pintura e Caligrafia, de 
1977; Levantado do Chão, de 1980; Memorial do Con-
vento, de 1982; O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 
1984 – muitos a consideram a sua obra mais bela, mas 
todas o são –; A Jangada de Pedra, de 1986; História 
do Cerco de Lisboa, de 1989; O Evangelho segundo 
Jesus Cristo, de 1991; Ensaio sobre a Cegueira, de 
1995; Todos os Nomes, de 1997; A Caverna, do ano 
2000; O Homem Duplicado, de 2002; O Ensaio sobre a 
Lucidez, de 2004; As Intermitências da Morte, de 2005; 
A Viagem do Elefante, de 2008; e Caim, de 2009.

Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, era o 
editor de José Saramago no Brasil. Na manhã de sua 
morte, Schwarcz escreveu em seu blog:

Nem sua vida nem sua morte cabem 
numa frase. Acabo de ver o escritor José Sa-
ramago morto [começou ele]. Quando a notícia 
apareceu na Internet, liguei pelo skype para 
Pilar, que sem que eu pedisse me mostrou José 
deitado na cama, morto.Tenho falado com Pilar 
quase todos os dias. Sabia que não havia chan-
ce de recuperação, o destino de José já estava 
traçado, os médicos não acreditavam mais na 
possibilidade de um novo milagre, como o do 
ano passado, quando venceu, contra todas as 
expectativas, os problemas pulmonares que o 
acometiam.

O editor fala da amizade com o autor. Que bom 
editor é Luiz Schwarcz! Quero aqui lhe dar um abraço 
especial. Conheci Luiz Schwarcz quando ele, estudante 
que era da Fundação Getúlio Vargas, certo dia, pro-
curou-me, pois gostaria muito de trabalhar com livros 
e gostaria que eu o apresentasse a um editor, o meu 
amigo Caio Graco Prado Júnior, filho de Caio Prado. 
Então, Luiz Schwarcz tinha tamanho entusiasmo pe-
los livros, que foi trabalhar com Caio Graco, que lhe 
abriu as portas. Ali, ele se tornou um cooperador de 
profundidade. Uma pessoa que gostava tanto de livros, 
de tudo que acontecia com a Livraria Brasiliense, com 
os que a frequentavam, com os que publicavam livros 
na Editora Brasiliense, inclusive eu, que, em 1978, 
publiquei o livro Compromisso. Foi a ocasião em que, 
por volta de setembro de 1978, por sugestão do Caio 
Graco Prado Júnior, que publicava o Leia Livros, com 
Cláudio Abramo, convidei Luiz Inácio Lula da Silva e 

José Afonso da Silva, que, então, era da direção do 
Sindicato dos Padeiros – Lula era Presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos –, para lançarmos o meu livro 
Compromisso, em diálogo com o povo no calçadão da 
rua Barão de Itapetininga, em frente à Livraria Brasi-
liense. E ali houve um diálogo de grande relevância. 
Justamente, uma das pessoas que ouviu aquele diálo-
go, informou-me que aquela foi a primeira vez em que 
o hoje Presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, 
de uma maneira clara, sua intenção de organizar um 
partido comprometido com a luta dos trabalhadores 
que, segundo ele expressou naquele dia, deveria ser 
diferente do que havia sido o PTB. 

Isso me foi dito por Osvaldo Bargas, que assis-
tiu e era companheiro de Lula no Sindicato e que foi, 
inclusive, um dos Secretários de Relações de Traba-
lho do Ministério do Trabalho. Mas ele me disse que 
aquela teria sido a primeira vez que Lula expressou a 
vontade de organizar o PT, Partido que, convidado por 
Lula e outros que o fundaram, também fui cofundador 
em 10 de fevereiro de 1980, portanto, há trinta anos 
e poucos meses.

Quero aqui expressar o meu carinho e amizade 
por esse que é um dos principais editores brasileiros da 
Companhia da Letras, porque, depois de Luiz Schwarcz 
ter trabalhado na Brasiliense e ter aprendido tudo so-
bre o que era ser um editor, ele próprio resolveu criar 
a sua editora, Companhia das Letras, de tamanho su-
cesso, pois publica livros de um número tão grande de 
escritores de extraordinária qualidade no Brasil, como 
Ana Miranda, de quem sou admirador e amigo, e tantos 
outros, dentre os quais José Saramago. 

O editor Luiz Schwarcz fala da amizade com o 
autor: 

Posso dizer que José Saramago era um 
grande amigo meu e da minha família. Quando 
vinha ao Brasil, hospedava-se em minha casa. 
Ele detestava hotéis. Viu meus filhos cresce-
rem. Fui conhecer a sua casa em Lanzarote 
logo que se mudou com Pilar, abandonando 
Portugal. 

Dentre os belos poemas de Saramago está: Na 
Ilha por vezes habitada e que diz o seguinte, Sr. Pre-
sidente Mão Santa: 

Na ilha, por vezes habitada do que so-
mos, há noites, manhãs e madrugadas em que 
não precisamos de morrer. 

Então, sabemos tudo do que foi e será. 
O mundo aparece explicado definitivamente 
e, entra em nós uma grande serenidade, e 
dizem-se as palavras que a significam. 
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Levantamos um punhado de terra e aper-
tamo-la nas mão. Com doçura. Aí se contém 
toda a verdade suportável: o contorno, a von-
tade e os limites. Podemos então dizer que so-
mos livres, com a paz e o sorriso de quem se 
reconhece e viajou à roda do mundo infatigável, 
porque mordeu a alma até os ossos dela. 

Libertemos devagar a terra onde aconte-
cem milagres como a água, a pedra e a raiz. 
Cada um de nós é por enquanto a vida. Isso 
nos baste!

Em um de seus últimos posts, no seu blog, ele 
escreveu – e aqui falo para os jovens estudantes que 
nos visitam as palavras...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Desculpe-me interrompê-lo. São alunos do 5º ano do 
Centro de Ensino Fundamental nº 4, de Sobradinho, 
Distrito Federal. 

Sejam bem-vindos! Este é o Senador Eduardo 
Suplicy, que faz uma homenagem ao escritor português, 
recentemente falecido, José Saramago, Prêmio Nobel 
de Literatura e amigo pessoal de Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sejam muito bem-vindos os estudantes que nos visi-
tam, de Sobradinho! (Palmas)

Vejam que coisa bonita as palavras de José Sa-
ramago. Ele disse, sobre o sentido de sua vida: 

“Mesmo que a rota da minha vida me con-
duza a uma estrela, nem por isso fui dispensa-
do de percorrer os caminhos do mundo”.

Eu queria lhes dizer: tenham vocês sempre a 
vontade de buscar e desvendar toda a verdade, como 
faziam os grandes cientistas da história da humanida-
de; procurem conhecer a história, por exemplo, de Ga-
lileu Galilei, de Nicolau Copérnico, de Albert Einstein, 
de cientistas que queriam porque queriam descobrir 
e desvendar a verdade.

Certo dia, no filme sobre Nicolau Copérnico, eu 
me lembro de que – eu era adolescente, fui assistir ao 
filme e já tinha tamanha admiração pelas histórias de 
Galileu Galilei, pela sua vontade de mostrar ao mundo 
o que de fato acontecia –,a filha, ou esposa, de Nico-
lau Copérnico lhe pergunta: “Mas por que você fica aí 
falando essas coisas, que a Terra é redonda, que a Ter-
ra não é o centro do Universo? Você não vê que está 
perturbando as pessoas no poder, na Igreja Católica, 
e tudo? Será que não era melhor parar de falar essas 
coisas? Por que tanto você quer ficar dizendo isso?” E 
respondeu Nicolau Copérnico: “Porque eu quero saber 
a verdade” – uma coisa humana.

Então, meus queridos estudantes que aqui nos 
visitam: procurem saber sempre a verdade, uma coisa 
humana, para alcançar a justiça. 

Gostaria, Presidente Mão Santa, de, mais uma 
vez, fazer uma referência ao Sr. Gil Torquato, diretor 
corporativo do Universo On Line; ao Sr. Thales Ribeiro, 
da Vector, que o acompanha; e à Srª Carol Conway. 
Eles vieram procurar esclarecer o que acontece com a 
Internet diante da reportagem A Vida na Época. Procu-
raram esclarecer-me que a Universo On Line, a UOL, 
de maneira alguma, tem instrumento tecnológico que 
possa acessar o conteúdo das mensagens na Internet, 
de e-mails, entre quaisquer pessoas.

Segundo, estão aqui para explicar que jamais 
iriam, ainda que a tecnologia pudesse realizar isso, 
fazer uma coisa desse tipo, porque considerariam que, 
do ponto de vista ético e até da nossa Constituição, 
que não permite que se conheça, salvo por autorização 
judicial, o conteúdo do diálogo. Se eu telefonar para V. 
Exª, Senador Mão Santa, aquilo que eu quiser dizer a 
V. Exª e V. Exª a mim – aqui falamos com muita trans-
parência –, se porventura houver alguma recomen-
dação reservada, só por autorização judicial a nossa 
Constituição permite que isso seja veiculado.

Gostaria, Sr. Presidente, de informar que o Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu receber, na 
próxima terça-feira, dia 29, às 16h30min, ali no Escri-
tório Regional da Presidência da República, os mem-
bros da direção executiva da Basic Income Earth Ne-
twork, assim como também a coordenação brasileira 
da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da 
Renda Básica.

Então, essas pessoas terão a oportunidade de 
dialogar com o Presidente Lula, às 16h30min. No edi-
fício do Banco do Brasil, ali no 3º andar, é o Escritório 
Regional do Presidente, e ali poderá estabelecer-se 
o diálogo. Até quero informar ao Senador Cristovam 
Buarque que estará presente no Congresso Interna-
cional da Bien, na quarta, quinta e sexta-feira próxi-
mas, nesse diálogo, que V. Exª é muito bem-vindo, se 
assim avaliar como possível a sua presença também 
neste diálogo com o Presidente Lula, caro Senador 
Cristovam Buarque, às 16h30min. 

Eu quero aqui destacar que, no dia 1º de julho, 
além da sessão de abertura com o Reitor João Gran-
dino Rodas, teremos a Pró-Reitora Maria Arminda 
Nascimento; o Prefeito José Augusto Guarnieri Perei-
ra, de Santo Antônio do Pinhal; a minha presença, do 
Professor João Sabóia, da Celia Lessa Kerstenetzky, 
do Fábio Waltenberg e da Lena Lavinas.

Faremos a abertura para, logo às 9h45min, assis-
tirmos à palestra de abertura do Professor Luiz Felipe 
de Alencastro, da Universidade Sorbonne, de Paris. 
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Depois, vamos ouvir Philippe Van Parijs, Guy Standing 
e eu próprio na mesa coordenada por Lena Lavinas.

Na parte da tarde, os Professores Márcio Po-
chmman, Tania Bacelar e o ex-Ministro Patrus Ananias 
sobre como a renda básica pode ser um instrumento 
de desenvolvimento, na mesa coordenada por Rosa 
Furtado, do Centro Internacional Celso Furtado. 

Depois, teremos, na mesa coordenada por Lena 
Lavinas, a questão constitucional de proteção à renda 
de todos, pelos Professores Fábio Zambitte Ibrahim, 
da FGV; Daniel Sarmento, da Procuradoria Regional 
da República e da UERJ; e Cláudio Pereira de Sou-
za Neto. 

Teremos depois a análise do programa Bolsa Fa-
mília em diversas regiões do Brasil pela Professora Ma-
ria Ozanira da Silva, da Universidade Federal do Mara-
nhão; por Clóvis Roberto Zimmermann, da Universidade 
Federal Regional da Bahia; Valéria Ferreira Santos de 
Almada Lima, da Universidade Federal do Maranhão, 
na mesa coordenada por Fábio Waltenberg.

Depois teremos, da Alemanha, André Presse e 
Götz Werner sobre como compreender que a renda 
básica pode assegurar a construção do futuro. 

Também teremos, por parte do Professor Sha-
mshad Begum Sayed, do Human Rights Foundation, 
sobre como a cultura islâmica insiste num sistema de 
compartilhar para realizar a justiça social e como pré-
condição para a paz.

Também o Professor Jan Heider, da Alemanha, 
sobre a renda básica como um instrumento simbólico 
e instrumental de grande dimensão. Ainda o Profes-
sor Luis Ruiz de Ojeda, da Universidade de Navarra, 
e Borja Barrague, da Universidade do País Basco, na 
mesa coordenada por Louise Haagh.

Depois, teremos a mesa sobre inclusão social 
com o eminente Professor Marcelo Cortes Neri, da 
FGV; Luisa Carvalhaes Coutinho de Melo, também 
da mesma instituição; Samanta Monte dos Reis Sa-
cramento, da FGV; o Projeto Alvorada como Política 
Pública, por Ricardo Augusto Gomes Pereira, da Uni-
versidade de Taubaté; Em Busca da Justiça e da Paz 
nas Experiências de Empreendedorismo Solidário, 
por Lígia Garcia e Sandra Rodrigues, da Secretaria 
de Defesa Social de Minas Gerais; Renda Básica de 
Cidadania: uma Estratégia de Manutenção da Cultura 
das Populações Tradicionais, por Thiago Augusto Velo-
so Meira; Renda Básica como um Conceito Extensivo 
de Justiça, por José Luis Rey Pérez, da Universidade 
Pontifícia Comillas, de Madrid; e Se a Renda Básica é 
Justa e Realística, por Johannes Hanel; Como Propug-
nar por uma Renda Básica Global, Daniel Schuurman, 
da Universidade Nacional da Austrália, assim como 

Luara Ferracioli, da Austrália, numa mesa coordenada 
por Davi Casassas.

A Renda Básica desde uma Perspectiva de Gê-
nero, por Makieze Medina, do México; As Mulheres 
nos Programas de Transferência de Renda, por Cássia 
Maria Carloto, da Universidade Estadual de Londrina, 
e Silvana Aparecida Mariano, também da Universidade 
Estadual de Londrina; Kaori Katada, da Universidade 
Saitama, do Japão, sobre a cidadania feminista e a 
renda básica; Carolina Raquel Duarte de Mello Jus-
to, da Universidade Federal de São Carlos, sobre a 
Transferência de Renda como Política para Mulheres, 
na mesa coordenada por Ana Lucia Sabóia.

Ainda, sobre o impacto dos programas de bolsa 
família, por Luiz Marcelo Vídero Vieira Santos, da Uni-
versidade de Londres; Sônia Selene Baçal de Oliveira, 
da Universidade Federal do Maranhão; Alessandra 
Scalioni Brito e Celia Lessa Kerstenetzky, sobre o perfil 
dos beneficiários e não-beneficiários do programa bol-
sa família; Patrícia Soraya Mustafa, Thiago Guimarães 
Gomes Denadai, da Unesp, numa mesa coordenada 
por Clóvis Roberto Zimmermann, também analisarão 
em profundidade os efeitos da renda básica.

Daí teremos estudos de caso como A Renda 
Básica para o Haiti, por Alex Hornung e Sylvia Mair; 
da Coréia, por No-wan Kwack, da Universidade de 
Seoul; Os Prospectos de uma Renda Básica no Irã, 
por Geneva Hamid Tabatabai da OIT – Organização 
Internacional do Trabalho; Cafeicultura, Renda Básica 
e Cidadania, Brasil, Uganda e Vietnã, por Flávia Ma-
ria de Melo, na mesa coordenada por... E assim por 
diante, Sr. Presidente.

Na próxima segunda-feira, eu continuarei a falar 
dos extraordinários trabalhos que serão apresentados 
ao longo destes três dias de trabalho, quando teremos 
a honra e o prazer de receber também um conferen-
cista especial que foi um dos pioneiros do programa 
Bolsa Escola. Obviamente que eu estou me referindo 
ao Senador Cristovam Buarque, que ali estará também 
apresentando a sua visão, a sua perspectiva. Ele que, 
certamente, foi um dos pioneiros...

(Interrupção de som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Para concluir, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Foi 
um dos pioneiros da garantia de uma renda relaciona-
da às oportunidades de educação no Brasil.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor, V. Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Para a minha conclusão, ela está... 

V. Exª tem a palavra.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permita-
me antecipar aqui para o público mais aberto o que eu 
imagino colocar lá na próxima semana, Senador Suplicy. 
Seria uma indelicadeza com o seminário já apresentar 
as linhas gerais do meu trabalho ou não?

Eu creio que V. Exª diga que posso apresentar. 
Não é isso, Senador Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu tenho certeza de que pode; pode aqui fazer um 
trailer da sua palestra. 

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Isso, 
exatamente! Um trailer. O que eu vou colocar, Senador, 
é a ideia de que a renda básica da cidadania, a bolsa 
escola, e todas as formas de transferência de renda, 
condicionadas ou não, são uma forma de fazer justiça 
social. Agora, as transferências condicionadas podem 
fazer parte de uma nova geração da visão keynesiana 
do papel do Estado na economia. No keynesianismo 
tradicional, que se usa nos países ricos, para retomar 
o crescimento econômico, o governo começa a trans-
ferir renda para os trabalhadores e empregados. Essa 
renda vai para o mercado comprar bens. As indústrias 
produzem esses bens e retomam, essas indústrias, o 
emprego. E o estado pode até sair, no médio prazo, do 
financiamento. Eu defendo que, nos países que não são 
ricos, onde os serviços de atendimento à população 
pobre ainda não existem, em vez de esse keynesianis-
mo de transferir, que é positivo e generoso, ...

(Interrupção de som.)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Ontem, 
o Senador Mão Santa me disse que dava o tempo de 
professor. Eu queria que me desse o tempo de um ci-
rurgião fazendo um transplante de coração. São 7 ho-
ras, uma coisa assim. Às vezes. A ideia que eu tenho 
defendido, e que está por trás da ideia da bolsa escola, 
é de um keynesianismo produtivo, social e ecológico, 
ou seja, o estado transfere uma renda à população po-
bre e cobra dessa população uma produção de bens 
que ela, a população pobre, precisa. Tivemos agora o 
caso do Nordeste, o Senador Mão Santa conhece isso 
melhor do que todos. Hoje é Alagoas e Pernambuco, 
amanhã pode ser o Piauí. Por que não contratar aquelas 
pessoas para construírem as obras que protegeriam 
as suas casas da próxima inundação que haverá daqui 
a um, dois, cinco, dez, vinte, trinta anos? Por que não 
pagar uma família para que os filhos estudem? Por que 
não transferir renda para uma família em troca de que 
a criança estude? Porque, com isso, estamos dando 
a renda, mas trazendo um produto, que é a criança 
estudando. Esse é um produto fundamental. A gran-
de diferença que eu vejo é que a transferência pura 
e simples, que é positiva e generosa, funciona como 

uma rede de proteção à pobreza, mas a transferên-
cia condicionada para que produza o que os pobres 
precisam funciona como uma escada social. A renda 
de proteção é positiva, mas a escada de ascensão, 
essa é emancipadora. Eu vou falar nessa linha, é a 
minha apresentação, com o título muito refinado de 
Pós-keynesianismo Produtivo, Social e Ecológico. Por 
que social e ecológico? Social porque traz vantagem 
na luta contra a pobreza, e ecológico porque podemos 
usar isso para a proteção ambiental. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Tenho 
a certeza de que a contribuição de V. Exª será enriquece-
dora para todos nós, que estaremos lá no XIII Congresso 
Internacional da Bien. Eu aqui assinalo, quem desejar se 
inscrever pode acessar www.bien.2010brasil.com e assim 
poderá ver as conclusões do trabalho do professor e Se-
nador Cristovam Buarque.

Muito obrigado, Senador Mão Santa, por sua 
gentileza e generosidade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA

A Presidência transfere as matérias constantes 
da pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
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(apresentado 
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova 
a Programação Monetária para o quarto tri-
mestre de 2009.

2 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
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de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

3 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

8 
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.

9 
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 
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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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que dá nova redação 
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para 
impedir a utilização da aposentadoria dos ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece.

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece.

11 
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.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

15 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.
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16 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 

1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas.

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas.

Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e
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– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica.

439ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 25 31341 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.
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Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009).

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 

na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências,para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emen-
da nº 1-CAS, que apresenta.
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42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-

sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas.

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executi-
vo a realizar doação para a reconstrução de 
Gaza.

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, 
de 2010, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy.

48 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
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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.

49 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004.

50 
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.

51 
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.

52 
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.

53 
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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54 
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.

55 
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.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175,  

DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008- Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 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 
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Inelegibilidades),para declarar a inelegibilida-
de, em quaisquer outros Municípios do mesmo 
Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos 
na eleição imediatamente anterior.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341, DE 2004 – 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

59 
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 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 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-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
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eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

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 363, 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 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
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maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

64 
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.

65 
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.

66 
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-

447ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 25 31349 

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.

67 
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.

68 
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.

69 
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, 
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de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 

com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 
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e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

73 
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.

74 
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, 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-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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75 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249, DE 2008 – 

COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei Senado nº 
390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

76 
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.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e – de 
Assuntos Econômicos, Relator: Senador An-
tonio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do 
Senador Antonio Carlos Valadares.

78 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140,  

DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

79 
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 
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prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos, como orador inscrito, o Professor Cris-
tovam Buarque.

Senador Eduardo Suplicy, a Presidência enca-
minhará o voto de pesar solicitado por V. Exª.

Professor Cristovam Buarque, Senador da Re-
pública, representa o Distrito Federal e o PDT.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, como somos os últimos, eu poderia 

pedir mais tempo. Ao contrário: como somos os últi-
mos, vou ver se falo menos, para podermos cumprir 
nossas outras agendas, que não são pequenas.

Mas vou falar, nesse pouco tempo, Senador Mão 
Santa, sobre o que acontece hoje no meu Estado de 
Pernambuco – meu Estado mãe ou pai, embora hoje 
eu seja um cidadão, porque estou aqui há mais de 
30 anos, do Distrito Federal, com uma pergunta: por 
que, Senador Mão Santa, as chuvas não gostam dos 
pobres? Por quê?

Veja bem. Quando tem uma inundação, uma 
cheia, a água cai em todos os lugares, mas a chu-
va só prejudica os pobres. Os outros, que têm uma 
casa sólida, raramente perdem as suas casas. Veja 
que, no caso dos tufões que a gente vê na televisão, 
rodando o vento, nos Estados Unidos, leva casa de 
pobres e ricos. As inundações, raramente. Elas levam 
casa dos pobres, com as chuvas. Por quê? É a chu-
va que não gosta dos pobres? Ou é o sistema social 
que não os protege, para que, quando haja chuva, 
eles sobrevivam na mesma situação, sofrendo, por-
que sofre também o rico onde tem inundação. E eu, 
que não posso dizer que fui pobre quando criança, 
sofri cheias diversas vezes na rua onde morava, no 
bairro dos Aflitos, em Recife, pertinho do rio Capiba-
ribe, e perdíamos muitas coisas, mas a casa ficava, 
a comida não faltava. A gente conseguia recomprar 
as roupas que perdia porque a inundação as destruía 
praticamente, recomprar os livros, que eram destruí-
dos. Sofríamos, mas dentro dos limites toleráveis. Os 
pobres perdem a casa, perdem o pouco que têm e 
não têm dinheiro para repor. 

Por que a chuva não gosta dos pobres? E veja, 
Senador Mão Santa, que também a chuva não gosta 
dos pobres no lugar onde se precisa de chuva, que é 
morador do campo, que sofre da seca. O pobre, quan-
do mora no campo, sofre da seca. Quando mora na 
cidade, sofre da chuva. Por que a chuva não gosta 
dos pobres? Porque nós, os cidadãos deste País, não 
agimos corretamente para proteger a população que 
sofre com as cheias ou com a falta de chuva também. 
Por exemplo, no caso da seca, ao longo da história, 
nós desviamos a produção que se adapta ao semiá-
rido para uma produção que exige mais chuva do que 
o necessário. Nós deslocamos a produção, por exem-
plo, dos animais pequenos que sobrevivem mesmo 
com pouca chuva para o gado que exige muita chuva, 
porque a pecuária grande, de animais de porte, exige 
muito mais água. Quando vem a seca, a população 
pobre fica carente. Passamos a produzir produtos 
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que não são adaptados à realidade do semi-árido e 
mesmo da região mais árida.

É um equívoco de todos nós querermos subme-
ter a natureza àquela produção que desejamos, ao 
invés de submetermos a produção que fazemos às 
características da natureza. Escolhemos um desen-
volvimento desequilibrado ecologicamente e depois 
reagimos dizendo que a chuva não gosta de pobre. 
Nós é que escolhemos um sistema produtivo que não 
convive com as oscilações pluviométricas, com as os-
cilações de chuvas maiores e chuvas menores.

Além disso, a tecnologia hoje já permite você 
tirar a água que está no subsolo dos Estados. O Es-
tado do Piauí, do Senador Mão Santa, é um dos mais 
ricos Estados em água de todos que se conhece. Não 
é verdade, Senador Mão Santa? Algumas imensas 
reservas...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós temos dezenove rios, seis perenes, cem lagoas, 
e lugar que jorre água, mais subsolo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Exatamente, mas a gente não usa a capacidade para 
isso. Há Estados do Nordeste, Senador Mão Santa, 
que até há muito pouco tempo – não sei se ainda é 
assim –, em que, quando a Petrobras procurava pe-
tróleo e encontrava água, ela tapava o poço, porque 
só tem valor o petróleo.

Por isso, depois, a gente diz que as chuvas não 
gostam dos pobres, porque a água que existe ali dentro 
não tem valor para a economia que existe funcionando 
neste País. O valor está no petróleo, não está na água. 
A população fica pisando na seca com água debaixo 
dos pés, porque não usamos a tecnologia para trazer 
essa água e usar essa água para produzir aquilo que 
sobrevive, que cresce com pouca água.

Deixamos de fazer estas duas coisas no campo: 
adaptar o que a gente produz à realidade climática e 
procurar a água que existe ou em rios pequenos, que a 
gente pode perenizar, fazer com que fique permanen-
te, como já existem experiências dessas no Nordeste, 
com pequenas represas e não grandes represas, ou, 
ao mesmo tempo, tirar água do fundo, do subsolo, 
como a gente sabe fazer com petróleo.

A gente agora vai tirar petróleo a cinco mil metros 
abaixo do nível do mar e mais 1.500 metros abaixo 
da terra, do subsolo marinho, mas a gente não tira 
água de quinhentos ou mil metros abaixo do solo no 
Nordeste, onde existem reservas grandes.

Não é que as chuvas que não gostem dos po-
bres; nós é que, irracionalmente, organizamos o fun-

cionamento da economia desprezando a situação de 
vida dos pobres.

E na cidade? Na cidade, abandonamos os ser-
viços públicos nos bairros periféricos onde vivem os 
pobres. Por isso que, quando chove, são eles que 
pagam o preço. Não criamos os caminhos para que a 
água circule. Criamos verdadeiras represas nas ruas 
asfaltadas, nas casas construídas fora de lugar, na 
falta de drenagem. Criamos as condições para que a 
chuva, quando chegue, arraste as casas, as proprie-
dades, poucas propriedades que têm os pobres e até 
mesmo, como a gente está vendo hoje em Alagoas e 
Pernambuco, arraste as pessoas.

Não é a chuva que não gosta dos pobres; nós é 
que não cuidamos das pessoas como deveríamos. Se 
as pessoas que moram nos bairros periféricos tives-
sem drenagem da água, proteção das ladeiras, elas 
não sofreriam dessa maneira. Na verdade, sofreriam 
até menos, porque aí não haveria inundação. A água 
correria sem levar nada com ela. E naquelas áreas 
planas, obras de engenharia que fossem feitas com 
o rigor necessário e com o cuidado necessário das 
populações que ali vivem, essa obras de engenharia 
acabariam com todo o risco que vem das grandes 
chuvas. As chuvas cairiam e correriam. Hoje, elas 
caem e levam. 

Nós precisamos ter obras que cuidem das pesso-
as em vez de pensarmos que as chuvas não gostam 
dos pobres. Por que não fazemos isso? Não fazemos 
isso porque este é um País em que há quinhentos 
anos que toda nossa história é dividida em duas ca-
madas: uma é chamada de andar de cima e a outra, 
de andar de baixo. O andar de cima é muito bem cui-
dado, o andar de baixo é abandonado. 

Não é que as chuvas não gostem dos pobres, 
nós é que não cuidamos daqueles que vivem em con-
dições de pobreza. Não cuidamos do ponto de vista 
urbano, não cuidamos do ponto de vista de saúde, não 
cuidamos do ponto de vista sanitário, não cuidamos 
do ponto de vista do transporte, e depois dizemos que 
a chuva não gosta de pobres. Nós que não que não 
gostamos de cuidar dessa população condenada a 
viver em condições da periferia. Não é na periferia, 
mas nas condições da periferia. Viver na periferia é 
viver longe do centro; viver nas condições da perife-
ria é viver longe das possibilidades que os recursos 
públicos permitiriam ser usados para dar condições 
de proteção para que, no dia da chuva, as pessoas 
não tivessem de perder tudo que lhes pertence, não 
tivessem de ser levadas, como a gente vê passando 
na televisão hoje nos Estados de Alagoas e Pernam-
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buco, como víamos, há algumas semanas, no Estado 
do Rio de Janeiro e. há alguns meses, no Estado de 
Santa Catarina.

O mais grave é que nós não despertamos para 
essa situação. Daqui a mais uma ou duas semanas, 
passa a chuva. O Presidente da República, que ontem 
esteve lá, provavelmente vai até esquecer o que está 
se passando ali. E, daqui a um ano, outro Presidente 
virá e a gente vai ter a repetição das mesmas cenas, 
como se a chuva não gostasse dos pobres, quando, 
na verdade, somos nós que não cuidamos deles. 
Está na hora de aproveitarmos essas tragédias que 
acontecem e delas tirarmos um mínimo de proveito, 
proveito de despertarmos para a realidade de que nós 
temos hoje os recursos de engenharia, os recursos 
técnicos e os recursos financeiros no setor público 
para enfrentarmos essas oscilações climáticas que 
provocam chuvas torrenciais numa frequência que 
antes não ocorria.

Senador Mão Santa, nós somos nordestinos e 
talvez vivenciemos mais que os outros a crise da fal-
ta de chuva e a crise do excesso de chuva. Está nas 
nossas mãos resolver isso. Com alguns cuidados da 
engenharia, com alguns recursos das finanças, nós 
poderíamos ter a nossa população protegida. Agora, 
antes disso, preliminarmente, é uma questão política. 
Dizem que política é uma coisa feia, ruim. É feia e ruim 
quando usada para o lado feio e ruim. O que decide 
se a engenharia e os recursos financeiros serão usa-
dos para proteger a população pobre das chuvas ou 
se serão usados para beneficiar a população rica é a 
política. É a política que decide isso. É a política que 
faz o orçamento, que define para onde vai o dinheiro 
público, para onde canalizamos a energia da socie-
dade brasileira. Temos que despertar para a política. 
Temos que despertar para eleger as pessoas que vão 
cuidar das prioridades certas, que vão perceber que 
as chuvas ameaçam a população e que os recursos 
que nós temos e o conhecimento que já existe per-
mitem evitar essa tragédia.

Hoje é dia de ajudar Pernambuco e Alagoas. Há 
algumas semanas foi tempo de ajudar o Rio de Janei-
ro, como há alguns meses foi época de ajudar Santa 
Catarina. Daqui a um ano, outro Estado vai precisar 
da nossa ajuda. Quando vamos despertar para que 
não sejam necessárias essas ajudas, usando os re-
cursos corretamente? Basta olhar para uma cidade 
para perceber que a chuva cai em toda a cidade, mas 
que a tragédia fica apenas em uma parte da cidade, 
porque falta fazer nessa parte onde a chuva maltra-
ta o que já fizemos onde a chuva passa e ninguém 

nem lembra que ela passou algumas horas depois. 
É só fazer aqui o que já fizemos ali: as drenagens, 
as regularizações para dizer onde construir e onde 
não construir, a solidez das casas, para que elas não 
sejam arrastadas com facilidade.

Se fosse um terremoto... Não dá para dizermos 
que é simples resolver, embora até os terremotos já 
não provoquem mais desastres nas casas construí-
das, levando em conta a engenharia de que se dispõe 
para resistir aos terremotos. Se fosse um terremoto, 
poderíamos dizer que seria mais difícil, mas no caso 
de inundação, não é. É difícil resistir aos tufões, é di-
fícil resistir aos terremotos, mas não é difícil resistir 
a essas inundações, às chuvas.

É falso dizer que as chuvas não gostam dos po-
bres. Somos nós que não cuidamos deles como de-
veríamos. Mas não cuidamos, em parte, porque eles, 
os pobres, não votam certo, porque eles não desper-
taram para o fato de que o risco de a próxima chuva 
destruir sua casa está dentro da urna onde depositam 
os seus votos. O estrago da chuva hoje é provocado 
pelo estrago da urna na eleição passada. 

É hora de ajudar Pernambuco e Alagoas com 
os recursos de que dispusermos para que não pas-
sem fome, para que voltem a ter as suas roupas que 
foram levadas; para que chorem os seus mortos com 
um mínimo de conforto.

É hora de resolver o conjuntural, mas, por fa-
vor, precisamos despertar para o fato de que há algo 
mais do que o circunstancial e o momentâneo, para 
o fato de que há algo estrutural, permanente, porque 
não quisemos agir ainda. É hora de despertarmos. O 
problema não está no fato de que a chuva não gos-
ta dos pobres; o problema está no fato de que não 
cuidamos deles e também porque eles próprios não 
cuidam de si votando certo na hora certa. 

O estrago da chuva de agora foi causado pelos 
votos que caíram na urna na eleição passada. Hoje 
a chuva cai e arrasta as casas, porque, no passado, 
os votos que caíram nas urnas eram para candidatos 
que não se propunham, que não queriam, que não 
se comprometiam a fazer as obras necessárias para 
proteger a população pobre de nossas cidades.

Não há mais como fazer isso para corrigir o que 
aconteceu agora, mas nós podemos fazer, sim, agora, 
em outubro, para corrigir o que virá a acontecer nos 
próximos meses e anos, se não tomarmos as provi-
dências necessárias.

Era isso, Senador Mão Santa, que eu queria co-
locar. E fico satisfeito de que aqui o Presidente seja 
um nordestino, que sabe muito bem que a chuva não 
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maltrata os pobres; a chuva cai, apenas cai. Nós que 
maltratamos alguns, deixando-os desvalidos, enquan-
to outros são protegidos e apoiados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Professor Cristovam Buarque, V. Exª é pernambucano 
de nascimento e representa o Distrito Federal e todo 
o Brasil. Ontem houve pronunciamentos que estão no 
jornal aqui, advertindo o Governo Federal. Eu adver-
tia, e o Líder do Governo se comprometera a mandar 
uma medida provisória imediatamente.

Nós tivemos recentemente, há mais de um ano, 
um desastre no Piauí. Arrombou, em Cocal, o Açude 
Algodões II. E não saiu a medida provisória. Ficaram 
nessas visitas de Ministro, mídia, governador, e, se-
gundo o chefe dos flagelados lá, professor Corsino, 
há uma penúria em famílias de Cocal e de Buriti dos 
Lopes.

Mas está aqui o jornal, o fundamental Jornal do 
Senado. Somando-se, ao que V. Exª advertiu agora, as 
suas preocupações: “Senador lamenta a ausência de 
infraestrutura, como a que existia à época da antiga 
Sudene, para atender os atingidos por calamidades.” 
Eu dissertara que, quando governei o Piauí, nós en-
frentamos enchentes, enfrentamos secas, mas exis-
tia a Sudene com know-how, com história de, vamos 
dizer, instrumentalizar os governos para minimizar os 
sofrimentos. Eu enfrentei enchentes, enfrentei secas, 
mas tive o apoio que, hoje, os governadores não têm. 
A Sudene realmente não foi recriada, só demagogi-
camente, na mídia; faltaram os recursos necessários 
para aquela infraestrutura.

Além do meu pronunciamento, que está aqui 
sintetizado, “João Tenório quer mobilização para re-
construção de Alagoas”. Ele diz: “Ajuda de R$25 
milhões do governo é simbólica”. Observa que o de-
sastre, ele nunca viu algo assim na história. E, ainda: 
“Renan Calheiros espera agilidade na liberação de 
recursos”. “Destruição impressiona Renan, que cobra 
ajuda a atingidos.”

E V. Exª, agora, se soma ao nosso pronuncia-
mento e às nossas preocupações com o sofrimento 
dos povos tanto de Alagoas como de Pernambuco. 

Vamos esperar. E acreditamos, porque ontem 
fomos aparteados pelo Senador Romero, que repre-
senta o Governo, que disse que estava elaborando 
uma medida provisória. Então, V. Exª se soma àque-
les pronunciamentos feitos ontem.

Nós, como V. Exª, fomos uns do que disseram 
que este Congresso deveria ter tido coragem de der-
rubar o veto do Presidente da República, porque foi 
criada a Sudene, mas não deu satisfatoriamente a 

estrutura financeira para ela funcionar. Ela, vamos 
dizer, estava sempre vigilante nesses momentos de 
calamidade. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Eu recebi o Portal AZ. Esse portal é um dos mais 
importantes do Estado do Piauí, e pediram que eu 
o divulgasse: “Senadores do PSDB pedem que Mão 
Santa seja o vice de José Serra”. Isso é do Portal. 
Eles colocam uma fotografia. Vários Senadores on-
tem se pronunciaram.

Dois senadores do PSDB defenderam 
no plenário do Senado o nome do senador 
Mão Santa (PSC) para ocupar a vice na cha-
pa do candidato tucano à presidência da Re-
pública, José Serra. Mário Couto (PSDB–PA) 
e Papaléo Paes (PSDB–AP) entendem que 
o parlamentar pelo Piauí representa hoje a 
popularidade que falta a Serra no Norte e 
Nordeste do país. 

“Continuo afirmando, por todo o Brasil, 
que o melhor candidato a Vice-Presidente des-
te País é vossa excelência. Vossa excelência 
teria o meu voto, e tenho certeza que também 
daquele um milhão e meio de eleitores que 
votaram no Mário Couto para o Senado, por-
que todos o admiram”, iniciou sua fala Mário 
Couto [Senador que representa o Pará].

“Vossa excelência é um homem popu-
lar, quiçá o mais popular Senador desta Re-
pública. Isso ninguém pode dizer o contrário. 
Sério, honesto, direito, amigo; portanto, perfil 
não lhe falta para ser um grande candidato 
a Vice-Presidente da República. Por isso eu 
continuo a admirá-lo”, continuou [o Sena-
dor Mário Couto, do PSDB, que representa 
o Pará].

“Aproveito a oportunidade de pedir ao 
Senador Mário Couto que me permita subs-
crever as suas palavras, porque nós, que con-
vivemos com vossa excelência, Senador Mão 
Santa, lhe devotamos o respeito e a admiração 
que vossa excelência merece de todos nós 
pela sua conduta nesta Casa”, posicionou-se 
[o Senador] Papaléo Paes.

“Pela sua altíssima frequência na Casa, 
pela sua cultura, pela forma que V. Exª con-
duz com seriedade o seu mandato. Por isso 
está de parabéns o povo do Piauí. Então, eu 
não quero ser repetitivo, mas quero subscre-
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ver as declarações do Senador Mário Couto, 
que fez colocações muito apropriadas para 
o momento”, pontuou. Os pronunciamentos 
foram feitos no início da sessão desta quar-
ta-feira (23), que era presidida pelo Senador 
Mão Santa.

Depois, também, fizeram pronunciamen-
tos se solidarizando e apoiando o Senador do 
Piauí, Lúcia Vânia, do PSDB; Jayme Campos, 
do DEM; Romeu Tuma, do PTB; e Mozarildo 
Cavalcanti.

Agora, evidentemente, tenho que agradecer aos 
Senadores e ao Partido Social Cristão. Mas nós es-
tamos cuidando da nossa candidatura para o Sena-
do da República, e convido os piauienses, no dia 27, 
para a convenção do nosso Partido com as oposições 
coligadas – está ouvindo, Cristovam Buarque? –, o 
PSC, que é o Partido hoje que cresce mais no Brasil, 
desses novos, pela esperança de ressurgirem novos 
valores, novas filosofias, novas doutrinas, novos pro-
gramas de Governo, novos modelos.

Então, primeiro, temos que agradecer ao Partido 
Social Cristão. Em convenção feita no Rio de Janei-
ro, segunda-feira passada, dia 14 de junho, eles de-
clararam apoio ao candidato José Serra, mas o seu 
colegiado no Rio de Janeiro indicava o nosso nome 
para Vice-Presidente da República.

Mas aí tem, eu sei que tem, dezenas de nomes, 
e eu estou aqui para orientar o Presidente, o candi-
dato a Presidente. Ele só tem uma saída. Não tem 
duas. Já que há dezenas, o DEM, eu vi dezenas; to-
dos muito bons.

Eu, pessoalmente, continuo achando que o me-
lhor nome – “se há prazo não há pressa”, como disse 
Petrônio Portela – ainda é o do ex-Governador de Mi-
nas, Aécio. Não sendo ele, Minas, que sempre está 
em todos os movimentos, pode oferecer-nos Itamar 
Franco, que é também de um Partido muito decente, 
o PPS. Há candidatos em todos os Partidos.

Eu tenho de agradecer ao Partido Social Cristão 
a indicação do nosso nome. Mas entendo, entendo 
bem – está ouvindo, Cristovam? –, primeiro, essas 
pesquisas não afetam nada, nada, nada. Não quer 
dizer nada esse negócio.

O Dunga do Partido do Governo, que é o Luiz 
Inácio, nosso Presidente, o técnico, já escalou o time, 
já escalou todo mundo, já está em campanha, já trei-
nou, já está fazendo gol. Tem de estar na frente! O 
outro, o das Oposições, está sozinho, não tem nem 
candidato a vice, não tem coligação. Ainda não co-
meçou nem a partida. Agora, o Dunga do Governo, 

que é o Presidente Luiz Inácio, já escalou, já jogou, já 
pegou com mão, já avançou. Tem de estar na frente! 
O Dunga é o Luiz Inácio aqui da nossa copa política. 
Todo mundo sabe. Tem de estar.

Agora, entendo, entendo bem, e agradeço ao 
PSC, agradeço às dezenas de Senadores que se 
manifestaram, mesmo ligados a outros Partidos, ao 
PSDB, que quase totalmente apoiou o meu nome, ao 
PTB, que lançou também candidato.

Isso, de qualquer jeito, é honroso para mim, 
porque sair de uma Santa Casa de Misericórdia lá do 
Piauí para cá é honroso, como V. Exª também partici-
pou já de um aperfeiçoamento democrático. Mas eu 
entendo que o Luiz Inácio, o Dunga, errou; ele devia 
ter buscado a candidatura dele nascer do povo, como 
o americano fez, e surgiu Barack Obama, com as pri-
márias. Esse negócio de tirar do bolso eu acho que é 
um erro. Ele errou pela soberba, acha que pode tudo 
e ninguém pode tudo, não. O voto é do povo, ainda 
não começou o jogo, não está nem escalado o time 
da Oposição. Não está! Não tem nem companheiro 
de chapa. O outro, não; já está escalado, o Dunga, 
que é o Lula, já jogou, já fez gol de mão, gol de off-
side e está avançando. 

Mas só tem uma saída, hoje, para José Serra, 
que eu entendo e entendo bem, melhor do que mui-
tos deles. Só tem uma: já que tem 19 candidatos, eu, 
para mim, acho o Aécio e acho o Itamar Franco os 
melhores vices que ele pode. Eu, pessoalmente. 

Mas ele deve fazer uma pesquisa. Não pode di-
vorciar o povo. O povo é soberano; o povo é o poder, 
e tudo. Fazer lançar, hoje, candidatura, sem combi-
nar com o povo, sem sentir o povo, é um erro. E nós 
estamos aqui, porque a história nos ensina. Ulysses 
disse: “Ouça a voz rouca das ruas”. Então, já que es-
sas oposições coligadas têm tantos nomes valorosos 
e grandes, faça uma pesquisa do que deva ser. 

Mas são os nossos agradecimentos, e convi-
do o Piauí para a nossa convenção das oposições 
coligadas, do PSDB, que vai indicar o candidato a 
Governador, que é o ex-Prefeito de Teresina, o vice, 
que é um empresário, R. Sá, e dois Senadores: um 
do DEM, que é o companheiro Heráclito Fortes; e o 
nosso nome aqui. O cidadão tem dois votos, não é! 
Eu vou votar em mim mesmo, primeiro, porque eu 
acredito em mim; e o outro é no companheiro Herá-
clito. Isso é natural.

E essas são as nossas palavras. E eu convido 
todo o Piauí à nossa convenção. Nós, que vivemos 
no Piauí e no Brasil, naquilo que a democracia nos 
oferece: a esperança da alternância do poder. Nós 
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fomos governados por um tripé: de muita mentira, 
de muita corrupção e muita incompetência. Então, a 
esperança... É um pecado perder a esperança. Nós 
vivemos nessa esperança de alternância do poder 
no Brasil e no Piauí.

Dr. João Pedro, hoje é dia de homenagem ao 
João, São João Batista. Eu, que sou do Partido So-
cial Cristão; ele, que veio antes de Cristo, anunciou a 
vinda de Cristo, batizou Cristo e disse com o Espírito 
Santo. E, no fim, depois de preso, pregar no deserto, 
sofrer, cortaram-lhe a cabeça e deram para os pode-
rosos do dia, ao Herodes. Mas aí está a mensagem, 
e ele foi um dos evangelistas. Então, o nosso povo 
do Brasil, principalmente o Nordeste, temos um culto 
todo especial àquele evangelista João Batista. E aqui 
nós queremos homenagear o João Pedro. E o outro é 
o José Roberto. Aplaudi-los e abraçá-los pelas con-
quistas de ontem, do Senado, que responsavelmente 
votou o plano de carreira, uma recuperação salarial 
do corpo funcional do Senado. 

Mas é preciso entender, ô Cristovam, que eles 
entraram pela porta estreita do estudo, do saber e 
do esforço. E os outros funcionários também entra-
ram. É tudo igual e se ajeita e quem entende sou eu 
mesmo aqui. 

Os outros, os comissionados, eles entraram aqui 
pela virtude da confiança nossa, dos Senadores – tem 
os assessores que são trazidos. A confiança é uma 
virtude essencial. E nós merecemos a confiança do 
povo do Brasil. 

Então, por isso é que esta é a instituição ímpar 
do Brasil. O Brasil só vai ter eleições, só tem demo-
cracia pelo Senado da República. Todas fraquejaram. 
Nós resistimos e oferecemos ao povo do Brasil as pró-
ximas eleições. E advertimos de que ela não vai ser 
feita pela OAB, Poder Judiciário, Ficha Limpa, Ficha 
Suja, Senado, Igreja, nada disso. Nós entendemos, 
e entendendo bem. É meu dever educar o País. Nós 
temos de ser os pais da Pátria. É o eleitor! Quem cui-
da da democracia é o eleitor. Nós temos de exigir do 
eleitor e da eleitora o mínimo. Isso tudo é demagogia, 
isso tudo é para aparecer, o importante é o eleitor. 
O eleitor é que é soberano. Eu, quando governei o 
Piauí, dizia: o povo é o poder.

Então, temos de exigir o mínimo do eleitor: ele 
conhecer a história de vida de cada candidato. Pronto. 
É simples, mas é necessário. É obrigação, é dever, 
é civismo, é patriotismo. O eleitor tem de conhecer a 
história. O resto é demagogia, é jornal, é ficha. Não 
tem nada disso, não. É muito simples. Em quem você 
tem votado?

Todos os candidatos nasceram numa cidade, 
tiveram uma posição. É saber a história, e é fácil. En-
tão, isso a imprensa tem de educar; a Igreja tem de 
educar, o Senado também.

É o eleitor o responsável pela democracia. Aqui 
não tem nenhum extraterrestre. Todos nós somos fi-
lhos do voto e da democracia.

Então, a Igreja tem de ensinar isso. A OAB tem 
de ensinar isso. Aliás, o Senado é para isso. A impren-
sa tem de ensinar que cada eleitor tem de saber a 
história de vida da pessoa em que ele vai votar. É tão 
simples. Todo mundo nasceu numa cidade, trabalha 
num lugar, tem vida. Se cada eleitor cumprir...

E eu digo isso porque, para aonde vamos, leva-
mos nossa formação profissional. Eu sou médico. O 
médico dá valor à etiologia, não dá valor à febre... É 
a causa. A causa, então, de tudo, é o eleitor. Quem 
vai fazer essa democracia do Brasil a mais perfeita 
democracia é o eleitor.

Então, o Senado da República, neste instante 
que eu presido, exige de cada eleitor do Brasil saber, 
antes de votar, a história de vida do seu candidato. 
Aí, sim, estaremos juntos, construindo a melhor de-
mocracia do mundo, que é o Governo do povo, pelo 
povo e para o povo.

Está encerrada a sessão do Senado da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– O Sr. Senador Papaléo Paes, a Srª Senadora Fáti-
ma Cleide e o Sr. Senador Jayme Campos enviaram 
discursos à Mesa, que serão publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tramita na Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática desta 
Casa o PLS nº 348/2005, de minha autoria, que, al-
terando o art. 11 da Lei nº 8.387, de 1991, estende 
os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus aos 
bens de informática e automação industrializados na 
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, no 
meu Estado do Amapá. 

O projeto tem os objetivos de promover o efeti-
vo desenvolvimento do Amapá e de incrementar as 
relações bilaterais com os países vizinhos – objeti-
vos esses, Senhor Presidente, que, infelizmente, a 
citada Lei nº 8.387, que criou a Área de Livre Co-
mércio de Macapá e Santana, não se revelou capaz 
de alcançar. 
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Houve até, reconheçamos, uma razoável dina-
mização da atividade comercial na região durante os 
primeiros anos de vigência desse diploma. Entretanto, 
a redução das alíquotas do Imposto de Importação, ao 
longo da década de 90, acabou por reduzir a vantagem 
que se obtinha pela isenção do tributo, provocando 
o desaquecimento do comércio de importados nas 
áreas de livre comércio em geral, com forte impacto 
na ALC de Macapá e Santana. 

Essas, portanto, foram as circunstâncias que me 
levaram apresentar o PLS nº 348/2005. É importante 
observar, Senhoras Senadoras e Senhores Senado-
res, que os incentivos fiscais a que se refere o projeto 
serão concedidos apenas aos produtos incluídos na 
categoria de bens de informática e automação pela Lei 
nº 8.248, de 1991, e elaborados por estabelecimentos 
industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus. 

Além disso, o projeto prevê que os empreendi-
mentos beneficiários cumpram todos os requisitos apli-
cáveis às empresas de informática da Zona Franca de 
Manaus, em particular a obrigatoriedade de aplicação 
de parte do faturamento em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento. Com a aprovação dessa propositura, 
para a qual peço o apoio e a especial atenção de Vos-
sas Excelências, serão recriadas as condições para a 
implantação e consolidação de atividades produtivas 
que, certamente, proporcionarão uma nova etapa no 
desenvolvimento sustentado da região.

Falar em desenvolvimento na Amazônia, Senhor 
Presidente, implica, necessariamente, falar da Zona 
Franca de Manaus – um modelo de desenvolvimento 
regional de indiscutível sucesso. Criada como Porto 
Livre, pela Lei nº 3.173, de 1957, foi reformulada dez 
anos depois, por meio do Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967. Visando promover a ocupação da 
Amazônia e integrá-la à economia do País, o Governo 
Federal definiu a Amazônia Ocidental, abrangendo os 
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. No 
ano seguinte, o modelo de desenvolvimento da Zona 
Franca de Manaus, baseado em incentivos fiscais e 
extrafiscais, seria estendido a toda a Amazônia Oci-
dental, com a edição do Decreto-Lei nº 356/68. 

O modelo da Zona Franca de Manaus, conforme 
esclarece a Suframa, compreende três pólos econô-
micos – o comercial, que teve grande importância até 
o final da década de 80, quando prevalecia em nosso 
País o regime de economia fechada; o agropecuário, 
voltado para a produção de alimentos, para a pisci-
cultura, o beneficiamento de madeira e o turismo, 
entre outras atividades; e o industrial, que é a base 

de sustentação da Zona Franca. O Polo Industrial de 
Manaus, como se sabe, engloba mais de 500 indús-
trias de alta tecnologia gera meio milhão de postos de 
trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Em 2006, 
seu faturamento superou 22 bilhões de dólares. 

No momento, a pauta a ser examinada pelo 
Conselho de Administração da Suframa engloba 53 
projetos industriais, sendo 19 deles de implantação 
e os demais 34 de ampliação, atualização e diversifi-
cação dos empreendimentos. Esses projetos que se 
encontram em análise devem gerar, nos próximos três 
anos, sete mil empregos e investimentos superiores 
a 800 milhões de dólares. 

Esses números, Sr. Presidente, dão uma idéia da 
pujança da Zona Franca de Manaus. Os benefícios, 
entretanto, não param aí, pois estudos desenvolvidos 
por acadêmicos e especialistas diversos têm demons-
trado a eficácia do modelo ZFM na inibição das ativi-
dades econômicas que degradam a floresta. 

Entretanto, a Zona Franca de Manaus não traz 
benefícios apenas para os empreendedores e para os 
habitantes da Amazônia, pois a atividade econômica 
ali desenvolvida gera para os cofres públicos uma ar-
recadação significativa. Uma pesquisa feita pela Fa-
culdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
da Universidade de São Paulo – USP – demonstrou 
que o Governo abocanha nada menos que 54,42% 
de toda a riqueza produzida pelos empreendimentos 
da Zona Franca de Manaus. 

Srªs e Srs. Senadores, o crescimento industrial 
isolado, sem o concurso de políticas públicas adequa-
das e de outras atividades econômicas paralelas, não 
é suficiente para promover o desenvolvimento susten-
tável de uma região. Entretanto, a atividade industrial 
tem se mostrado indispensável para a maioria das 
áreas que almejam gerar renda. Emprego, arreca-
dação e tecnologia. No Brasil, a forte concentração 
industrial no Sul e no Sudeste criou uma ruptura, um 
desequilíbrio contrastante com as demais regiões. As 
políticas de incentivo, como o modelo Zona Franca 
de Manaus, têm contribuído para reduzir esses de-
sequilíbrios e, ao mesmo tempo, para preservar os 
ecossistemas das áreas menos desenvolvidas.

No Amapá, pelos motivos já detalhados nes-
te pronunciamento, as políticas de industrialização 
perderam sua eficácia ao longo do tempo. O PLS 
nº 348/2005, de minha autoria, tramita no momen-
to na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática. Em seguida, deverá ser 
apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
e, em decisão terminativa, pela Comissão de Desen-
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volvimento Regional e Turismo. Por contribuir para a 
redenção econômica do Amapá, para a correção de 
um grave desequilíbrio regional e para a preservação 
das riquezas da Amazônia, solicito aos nobres Co-
legas o indispensável apoio e uma especial atenção 
na apreciação dessa matéria. 

Muito obrigado!
A SRª. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, na tarde do dia 23 de junho de 2010, 
participei da solenidade de lançamento do “Programa 
de Expansão do Parque Exibidor – Cinema Perto de 
Você”. O evento aconteceu no Cine-Teatro do Cen-
tro de Convenções da cidade de Luziânia – Goiás, e 
contou com a presença do Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Trata-se de mais uma grande iniciativa do nosso 
governo. É uma ação governamental que está sob a 
responsabilidade do Ministério da Cultura, e da AN-
CINE – Agência Nacional de Cinema e tem como 
objetivo principal levar diversão, arte e informação 
às comunidades mais carentes.

Apesar de embrionário, o programa tem metas 
e objetivos ousados. Contando com recursos da or-
dem de R$ 500 milhões, pretende-se, nos próximos 
quatro anos, colocar em funcionamento 600 salas de 
exibição que visam atender, prioritariamente, consu-
midores da classe C. 

O Brasil é o 13º pais do mundo em numero de 
salas de cinema. Temos uma sala para cada 83 mil 
habitantes. Além de estarmos numa posição incômo-
da em termos habitante/sala, não podemos deixar de 
nos reportar à má distribuição destas salas que estão 
obviamente nos grandes centros urbanos, especial-
mente, do sul e sudeste do país.

Portanto, diminuir a concentração geográfica 
e econômica das salas de cinema é uma das prin-
cipais justificativas para o lançamento do programa 
que prevê a abertura de linhas de financiamento com 
recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para cons-
trução das unidades nas áreas prioritárias – interior, 
especialmente do norte e nordeste. 

O programa não se reduz apenas a constru-
ção de salas. Há, também, linhas de financiamento 
para digitalização de salas e controle de bilheterias. 
É indiscutível, portanto, que em poucos dias nossa 
população de baixa renda poderá acessar com muito 
mais facilidades as salas de cinema.

O programa vai incentivar a construção de salas 
de exibição em cidades, com as seguintes caracte-
rísticas: a) com mais de 100.000 habitantes que não 

possuem salas; b) cidades com mais de 100.000 e 
menos de 500.000 habitantes e que possuem salas; 
c) cidades com mais de 500.000 habitantes, com sa-
las localizadas em zonas que tenha predominância 
da classe C.

Dentro deste programa temos o projeto denomi-
nado “Cinema da Cidade”, que atenderá cidades com 
menos de 100.000 habitantes e será custeado com 
recursos do Orçamento da União, alocados através 
de emendas parlamentares. 

Particularmente sou uma entusiasta desta ação 
governamental e, na condição de presidente da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 
Federal, colaborei com a aprovação de uma emenda 
orçamentária destinando R$ 3.500.000,00 (três milhão 
e quinhentos mil reais) para implantação de salas de 
cinema em diversos municípios brasileiros. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores.

O Estado de Rondônia, que tenho a honra de 
representá-lo no Senado Federal, possui 52 muni-
cípios, dos quais apenas dois têm mais de 100.000 
habitantes. Então resolvi sugeri à ANCINE a implan-
tação de um cinema na cidade de Presidente Médici, 
utilizando parte dos recursos da supramencionada 
emenda. 

No município de Presidente Médici residem 
aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) habitan-
tes e, diante do acolhimento da minha proposta, fui 
informada pela ANCINE que nos próximos dias será 
dado inicio ao processo de implantação do cinema 
que beneficiará milhares de pessoas, sendo que mui-
tas delas nunca tiveram a oportunidade de adentrar 
uma sala de cinema. 

Tenho, portanto, a convicção de que este é um 
programa bem-vindo e que tem a importante missão 
de incrementar o mercado audiovisual do nosso país, 
interiorizar o cinema nacional e proporcionar a um 
grande número de pessoas a possibilidade de acesso 
a uma forma de diversão sábia e inteligente.

Quero, portanto, nesta oportunidade congratular-
me com o Ministro da Cultura, Juca Ferreira e com o 
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Cinema, 
Manoel Rangel, pela feliz iniciativa que certamente se 
constituirá em um marco da cultura no nosso país. 

Era o que tinha a dizer,
Obrigada.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se à sessão às 17 horas e 9 
minutos.)
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Ata da 107ª Sessão, Especial,  
em 28 de Junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Cristovam Buarque

(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 17 minu-
tos e encerra-se às 11 horas e 41 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Bom-dia a cada uma e a cada um dos presen-
tes nesta sessão.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
Esta sessão especial destina-se a comemorar o 

154º aniversário da criação do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, nos termos do Requerimento 
nº 426, de 2010, do nobre Senador Gim Argello, que re-
presenta o Distrito Federal e outros Srs. Senadores.

Convido a compor nossa Mesa as seguintes 
personalidades. Em primeiro lugar, com muita satis-
fação, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, Exmº Sr. Antonio Gilberto 
Pôrto. (Palmas.)

Em segundo lugar, o Chefe do Estado Maior do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Sr. 
Ronaldo Rosa dos Santos. (Palmas.) Chamei-os ape-
nas de “Exmºs Srs.”, mas devem ser ambos coronéis. 
(Palmas.)

Em terceiro lugar, o Sr. General Pádua, represen-
tando o Comandante do Exército Brasileiro, General 
Enzo Martins Peri. (Palmas.)

Desculpem-me cumprimentá-los sem me levan-
tar.

Em quarto lugar, o Chefe da Assessoria Parla-
mentar da Aeronáutica, Exmº Sr. Brigadeiro do Ar José 
Magno Resende de Araújo, que representa o Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Juniti 
Saito. (Palmas.)

Em quinto lugar, o Coronel Reinaldo José Siquei-
ra, representando o Comandante-Geral da Polícia Mi-
litar do Distrito Federal, Coronel Ricardo da Fonseca 
Martins. (Palmas.)

Em sexto lugar, o representante da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, Sr. Coronel Edson 
Costa de Araújo. (Palmas.)

Composta a Mesa, convido a todos para, de pé, 
ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será execu-

tado pela excelente e muito reconhecida Banda do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Agradeço ao Maestro e a todos os músicos 
da Banda, que sempre nos emocionam quando tocam 
para nós em qualquer circunstância, especialmente 
quando tocam o Hino Nacional.

Srªs e Srs. Senadores, esta sessão visa a ho-
menagear uma das instituições mais respeitadas de 
todo o nosso País, visa a homenagear no dia do seu 
aniversário – quase no dia, mas dentro do período de 
aniversário –, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, que foi criado por um decreto editado pelo Im-
perador Dom Pedro II no dia 2 de julho de 1856, então 
subordinado ao Ministério da Justiça, com sede no Rio 
de Janeiro. Ou seja, é uma instituição centenária, que 
vem ainda do Império e que, na República, continuou 
desempenhando suas nobres funções.

Ao comemorarmos esses 154 anos de fundação 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deve-
mos prestar uma justa homenagem a todos os bombei-
ros do Brasil por sua coragem, desprendimento, amor 
ao próximo, dedicação, trabalho e elevado padrão ético 
e moral que constituem os principais atributos desse 
grupo de servidores públicos exemplares e que mere-
cem o mais alto grau de confiança da população.

Recordamos os grandes feitos dessa corporação 
ao longo dos seus gloriosos 154 anos de existência: 
sempre disponível, sempre atuante e sempre oferecen-
do aquilo que não existe na sociedade atual, alguém 
disposto a sacrificar a própria vida em benefício da 
vida de outros seres humanos.

Nos acontecimentos trágicos de 11 de setem-
bro de 2001, que resultaram na destruição das Torres 
Gêmeas, em Nova Iorque, registramos, mais uma vez 
,atos de coragem, desprendimento e sacrifício típicos 
de bombeiros de todo o mundo e que aqui no Brasil 
sempre eles têm estado presentes quando acontecem 
fatos se não daquela dimensão, porque felizmente 
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nunca aconteceram no Brasil, mas fatos cuja trans-
cendência é igual, porque a vida de uma pessoa é de 
uma pessoa e quando são vidas de duas mil são vidas 
de duas mil únicas pessoas.

Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas 
tentavam desesperadamente encontrar um caminho 
para fugir daquele verdadeiro inferno, naquele dia 11 
de setembro, os bombeiros cumpriam sua missão e 
faziam o caminho inverso, subindo as escadas das Tor-
res Gêmeas, prestes a desabar e matar cerca de três 
mil pessoas. Naqueles bombeiros que subiam aquelas 
escadas quando outros desciam, estava a imagem de 
qualquer bombeiro do mundo inteiro. E muito a nós toca 
a dos bombeiros do Distrito Federal, que já deram pro-
vas de bravura daquele porte e algumas até mais.

Esse é apenas um exemplo dramático e carac-
terístico da coragem, da capacidade de sacrifício, 
desprendimento e amor ao próximo dos bombeiros 
do mundo inteiro.

Tudo isso, e muito mais do que ainda não se 
escreveu nem se registrou da atuação e da coragem 
dos bombeiros, tudo isso justifica esta merecida ho-
menagem ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal e aos bombeiros de todo o Brasil.

Podemos afirmar, com base em pesquisas de 
opinião, que os bombeiros constituem a corporação 
com maior credibilidade perante a sociedade, pela 
disponibilidade, pela coragem, pela prontidão e imen-
sos serviços prestados à sociedade, pela preservação 
de muitas vidas humanas e pela prevenção de muitas 
catástrofes, que são evitadas pela ação preventiva 
dos bombeiros.

Aqui cabe dizer que nós temos não apenas essas 
pesquisas de opinião no Brasil, mas no mundo inteiro. 
Recentemente, saiu publicada uma pesquisa de opinião 
em diversos países do mundo sobre as instituições e 
suas respectivas credibilidades, e não houve dúvida 
de que os bombeiros estavam em cima em todos os 
países, e, no caso do Brasil, com uma percentagem 
ainda mais elevada. 

Eu quero, Srªs e Srs. Senadores, neste momento 
em que comemorados os 154 anos de fundação do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pres-
tar minhas homenagens ao Comandante, aos oficiais 
e a todos os bombeiros do Distrito Federal e do Bra-
sil, pela bravura, pelo desprendimento, pelo amor ao 
próximo, pela eficiência, pela dedicação e coragem no 
cumprimento do dever. 

Tenho plena convicção de que o Senado Federal 
e o Congresso Nacional estarão sempre ao lado do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para 
que possa cumprir sua elevada missão de salvar vidas 
humanas e preservar o patrimônio da sociedade.

Esse é um discurso que temos preparado sempre, 
cada vez que há uma sessão de homenagem, pelos 
nossos competentes consultores, ao qual eu acrescen-
tei alguns pontos de toque pessoal. Mas, como toque 
pessoal, levando em conta o discurso que eu pensava 
fazer como simples Senador do Distrito Federal e não 
como Presidente desta Mesa, à qual, presidência, fui 
trazido pelas circunstâncias especiais do dia de hoje, 
não apenas o dia da véspera do aniversário, mas tam-
bém um dia em que temos que lembrar em especial, 
uma segunda-feira em que há um jogo do Brasil. Num 
momento desse, também fazem parte dos bravos bra-
sileiros os que vão lá na África do Sul, carregando a 
nossa bandeira, disputar uma Copa do Mundo, esse 
esporte que domina o imaginário, os corações de to-
dos os brasileiros.

Em função disso, essa homenagem vai se res-
tringir, mas com a mesma força que se tivéssemos 15 
oradores aqui, vai se restringir a essa simples, curta 
e breve sessão. Mas não posso deixar de fazer algu-
mas referências ao que falaria e ia concentrar o meu 
discurso homenageando inicialmente os soldados e 
os oficiais que deram suas vidas na luta para cumprir 
suas funções.

Eu queria que este fosse um momento de home-
nagem ao Corpo de Bombeiros no seu aniversário e 
também de quantos, nesses 154 anos, deram a vida 
no exercício de suas funções. Segundo, eu queria que 
esse fosse o momento de lembrar aqueles que, ao lon-
go desse século e meio, já faleceram, independente 
de como faleceram. 

Primeiro, minha homenagem aos que faleceram 
no exercício da atividade, depois todos aqueles que de-
ram suas vidas e, durante suas vidas, cumpriram seus 
diversos papéis e funções e que já nos deixaram por 
força das circunstâncias, da biologia que caracteriza 
esse fim de cada um de nós. Depois, eu queria prestar 
uma homenagem e lembrar, mais do que homenagem, 
as crianças que nasceram nas mãos e nos braços de 
bombeiros, ao longo de todos esses 154 anos. 

Creio que não há estatísticas, Coronel, de quan-
tas crianças já nasceram e já se foram também e de 
outras que já nasceram e que estão aqui conosco ca-
minhando no Brasil e que devem suas vidas à habili-
dade, ao sangue frio que é preciso ter nessa hora para 
quem não é profissional da atividade de obstetrícia, ou 
parteiros e parteiras.

Quero dirigir minhas homenagens a essas crian-
ças; a minha lembrança, mais do que homenagem, às 
mães dessas crianças, às mães que têm pelos bombei-
ros a gratidão máxima, porque eles estavam ali, pelo 
menos um deles, no momento em que elas davam à 
luz a uma criança.
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É claro que, se lembramos das crianças e lem-
bramos das mães, temos de lembrar dos pais que, 
de uma maneira passiva, provavelmente, talvez até 
distantes, naquele instante, do local, mas tiveram os 
seus filhos vindo ao mundo nas mãos e nos braços 
de bombeiros.

Quero também prestar aqui uma lembrança a to-
das as pessoas que foram recuperadas por bombeiros, 
pessoas que foram recuperadas em incêndios, em abis-
mos dos quais não conseguiam sair, que estavam pre-
sos em poços. Vemos sempre na televisão a habilidade 
e a competência técnica de tirar uma pessoa que está 
dentro de um poço, onde um gesto em falso significa 
a morte antecipada, e a demora significa a morte por 
demora – nos poços e em ferragens de automóveis, 
como vemos todos os dias pessoas presas. A essas 
pessoas que foram salvas em incêndios, que foram 
salvas em ferragens de automóveis, que foram salvas 
em abismos, que foram salvas em poços nos quais ti-
nham caído as nossas lembranças. Que eles também 
se lembrem dessa homenagem aos bombeiros. 

Finalmente, aos que tiveram os seus bens salvos 
de incêndios; àqueles que conseguiram, pela chega-
da dos bombeiros, pela competência dos bombeiros 
e – não esqueçamos – pelos equipamentos que os 
bombeiros usam, que conseguiram ter os seus bens 
salvos nos momentos em que eles estavam sendo 
ameaçados. 

Então, meu discurso é de homenagem espe-
cificamente aos bombeiros e de lembrança aos que 
foram beneficiados pelo Corpo de Bombeiros. Nessa 
lembrança a eles está a minha homenagem a vocês. 
Em vez de falar da história, tinha optado por fazer a 
lembrança, e a minha homenagem vem pela lembran-
ça do que vocês conseguiram fazer. 

Finalmente, todos nós, que graças a Deus, fe-
lizmente, não precisamos ser salvos em nenhuma 
dessas circunstâncias, a lembrança que temos é de 
que sempre lá dentro está ligado o telefone cujo nú-
mero precisamos chamar sempre que for necessário 
um atendimento. A nós que não precisamos disso a 
lembrança de que poderíamos ter necessitado, de que 
poderemos necessitar e de que sabemos que há, em 
algum lugar neste momento, um grupo de homens e 
mulheres prontos para saírem, deixando o que estão 
fazendo. Estão prontos para correrem pelos corredo-
res e túneis dos quartéis, entrarem em suas viaturas, 
esquecendo-se de si cada um deles, esquecendo-se 
de qualquer outro problema, esquecendo-se de qual-
quer outro compromisso, esquecendo-se até mesmo 
das suas próprias famílias biológicas e lembrando 
apenas da grande família social que é a cidade. Nós 
sabemos que vocês estão prontos para chegar o mais 

rápido possível e tomar as medidas necessárias para 
nos salvarem de situações negativas, de situações 
problemáticas.

A nós todos a nossa lembrança de que o Distrito 
Federal tem um Corpo de Bombeiros capaz de estar 
na hora certa, no momento certo, prestando o serviço 
certo para salvar vidas e salvar propriedades. 

Esses são os dois discursos que faço aqui, como 
Presidente da Mesa, pelas circunstâncias, e como 
Senador do Distrito Federal, como ex-comandante de 
vocês, como Governador que fui, com a honra que 
tive de ter sido esse comandante e com a honra que 
tenho porque, dentro desse Corpo, sou tratado como 
se fosse um Governador que foi amigo dos bombeiros, 
como foi amigo dos nossos PMs.

Confesso aqui aos comandantes, e de público, 
todo o risco de que isso possa parecer uma ligeiríssi-
ma, talvez, falha do Corpo de Bombeiros: não é raro, 
quando o Corpo de Bombeiros me vê no meu carro, 
toca rapidamente a sirene. Que não tratem isso como 
uma indisciplina deles. Tratem isso como um gesto de 
carinho; tratem isso como se fosse uma carícia que 
me fazem, e uma carícia muito forte. Muito me emo-
ciona cada vez que vejo a sirene tocar porque me vi-
ram por perto.

Agradeço muito a vocês por esse carinho, mas, 
sobretudo, como cidadão de Brasília, como brasileiro, 
agradeço muito duas coisas: a tranquilidade que nos 
passam vocês e o orgulho que vocês nos passam pelo 
trabalho e pela história, nesses anos todos, nesses 154 
anos de existência do Corpo de Bombeiros.

Muito obrigado por vocês existirem, com a bra-
vura e a competência com que, ao longo de todo esse 
tempo, desempenharam seu trabalho. (Palmas.)

Eu quero pedir agora que seja cantada a Canção 
do Soldado do Fogo, que tanto emociona a todos.

(Procede-se à execução da Canção do 
Soldado do Fogo.)

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Cumprida a finalidade desta sessão, agradeço 
às personalidades que nos honraram com seus compa-
recimentos. Gostaria de citar alguns dos que conheço 
pessoalmente aqui, mas, para não ficar apenas em 
alguns – eu evito isso –, cumprimento a todos.

Antes de encerrar a sessão, esta Presidência 
informa que a sessão não deliberativa que deveria 
acontecer nesta tarde será cancelada pelas razões 
que todos os brasileiros sabem, uma razão que, a meu 
ver, é perfeitamente justificável e tem a vantagem de 
não ser por uma razão triste, como quando temos de 
cancelar sessões pela ocorrência de alguma tragédia 
ou pela morte de algum de nós. 
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Gostaria ainda de dizer que faltou prestar home-
nagem a um bombeiro. Não tomem isso como nada 
mórbido. Espero que ele não esteja aqui e nem tenha 
nascido ainda, porque espero que isso aconteça daqui 
a muitas décadas. Refiro-me àquele vai dirigir o cami-
nhão de bombeiros quando eu, como ex-Governador e 
ex-Senador, merecer fazer a minha última viagem em 
cima desse caminhão. Fica aqui a minha homenagem 
a ele. Não tem nada de mórbido. Não sou supersticioso 
e posso dizer essas coisas. Espero merecer um dia 
que meu último momento – espero seja daqui a muito 

e muito tempo, porque ainda tenho muito a fazer – seja 
em cima de um carro de bombeiros, quando eu for leva-
do à minha última morada. Fica aqui o meu registro ao 
motorista bombeiro que fará isso, mas que não sejam 
vocês, nem os filhos, nem os netos de vocês. 

Um grande abraço para cada um. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 

– DF ) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 41 
minutos.)
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Ata da 108ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 29 de junho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko,  
e dos Srs. Mão Santa e Romeu Tuma

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 15 minu-
tos e encerra-se às 17 horas e 14 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
Sobre a mesa, avisos do Presidente do Tribunal 

de Contas da União que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Aviso nº 572-GP/TCU

Brasília, 22 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebi-

mento do Ofício nº 1.139 (SF), de 21-6-2010, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 20, de 2010 (SF), que “Au-
toriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de crédito externo com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) no valor total de até US$ 461.000.000,00 (qua-
trocentos e sessenta e um milhões de dólares norte-
americano)’, e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União, proceda ao acompanhamento 
da aplicação dos recursos decorrentes da operação 
de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-016.970/2010-1, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente. 

Aviso nº 573-GP/TCU

Brasília, 22 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.142 (SF), de 21-6-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tri-
bunal autógrafo da Resolução nº 21, de 2010 (SF), 
que “Autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédito externo com garantia da União 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$21.992.000,00 (vinte e um 
milhões, novecentos e noventa e dois mil dólares norte-
americano)”, e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-016.969/2010-3, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Os avisos que acabam de ser lidos 
vão à publicação e serão juntados respectivamente 
aos processados dos Projetos de Resolução nºs 22 
e 23, de 2010.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, as seguintes matérias:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso III do art 91 do Regimento Interno, com 
a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Sena-
do Federal, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 471 a 
491, de 2010, que acabam de ser lidos serão apreciados 
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão re-
ceber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos ter-
mos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 87, de 
2010, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, comunicando a aprovação, 
em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs 89, 113, 117, 119, 124, 128, 150, 154, 155, 
169, 203, 214, 233, 234, 235, 238, 240, 258, 261, 293, 
296, 298, 337, 338, 339, 348, 373, 390, 422, 428, 436, 
440, 441, 446, 447 e 448, de 2010, de 2010.

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

É o seguinte o ofício:

Of. nº 87/2010 – CCT

Brasília, 23 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou o 
parecer pelo sobrestamento, dos Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 89, 113, 117, 119, 124, 128, 150, 154, 
155, 169, 203, 214, 233, 234, 235, 238, 240, 258, 261, 
293, 296, 298, 337, 338, 339, 348, 373, 390, 422, 428, 
436, 440, 441, 446, 447 e 448 de 2010. – Senador Flexa 
Ribeiro Presidente da Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 93, 
de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2005.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 93/2010/CE

Brasília, 25 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 

na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2005, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo Crivella, 
que “Dispõe sobre a matrícula do estudante de baixa 
renda familiar nas instituições públicas de 3º grau”, 
com as emendas e a subemenda oferecida.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidente no Exercício da Presidência da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao expediente lido, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 77, 
de 2010, do Presidente da Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, comuni-
cando a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 409, de 2003

É o seguinte o Ofício:

OF. nº 77/2010-CCT

Brasília, 16 de junho de 2010

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

combinado com o art. 283, do Regimento Interno do 
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta 
comissão aprovou, em turno suplementar, em decisão 
terminativa, o Substitutivo, de autoria do Senador Edu-
ardo Azeredo, ao Projeto de Lei do Senado nº 409 de 
2003, que “Autoriza a instituição do Programa de Estí-
mulo às Atividades de Pesquisa Científica e Tecnológica 
nas Instituições Privadas de Ensino Superior”, incorpo-
rando ao Substitutivo as Emendas nº 1 e 2-CCT.

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao expediente lido, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 964, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº 
S/58, de 2009. A Presidência, em cumprimento às suas 
conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL746
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Será feita a devida comunicação à Defensoria 
Pública da União.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Senhor Presidente da República ado-
tou, em 23 de junho de 2010, e publicou no dia 24 do 
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 491, de 
2010, que “Institui o Programa Cinema Perto de Você 
e dá outras providências”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

TITULARES SUPLENTES

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB) Lúcia Vânia (PSDB)
José Agripino (DEM) Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB) Cícero Lucena (PSDB)
Jayme Campos (DEM) Rosalba Ciarlini (DEM)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)

Renan Calheiros (PMDB) Valdir Raupp (PMDB)
Francisco Dornelles (PP) Valter Pereira (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Paulo Duque (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PSB/PRB/PCdoB)

Aloizio Mercadante (PT) 1. Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR) 2. Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C. Valadares (PSB) 3. Renato Casagrande (PSB)

PTB

Gim Argello Sérgio Zambiasi 

PDT

Osmar Dias João Durval

* PSOL

José Nery

DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTES

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB) Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT) Vinícius Carvalho (PTdoB)

João Pizzolatti (PP) Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR) Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB) Simão Sessim (PP)
Hugo Leal (PSC) Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

João Almeida (PSDB) Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS) Bruno Araújo (PSDB)
Antonio C. Pannunzio (PSDB) Felipe Maia (DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Daniel Almeida (PCdoB) Brizola Neto (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB) Fábio Faria (PMN)

*PSOL

Ivan Valente

A Presidência comunica que, de acordo com o § 
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o se-
guinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 24-6-2010
– Designação da Comissão: 29-6-2010(SF)
– Instalação da Comissão: -6-2010
– Emendas: até 30-6-2010 (6 dias após a publica-

ção)
– Prazo na Comissão: 24-6-2010 a 7-7-2010 (14º 

dia)
– Remessa do processo à CD: 7-7-2010
– Prazo na CD: de 8-7-2010 a 3-8-2010 (15º ao 28º 

dia) 
– Recebimento previsto no SF: 3-8-2010
– Prazo no SF: de 4-8-2010 a 17-8-2010 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 17-8-2010
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 

CD: de 18-8-2010 a 20-8-2010 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 

21-8-2010 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 4-9-2010

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu do Senhor Pre-
sidente da República a Mensagem n° 63, de 2010-CN 
(nº 332, de 2010, na origem), encaminhando o seguinte 
projeto de lei do Congresso Nacional:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Projeto de Lei nº 24, de 2010-CN, vai 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Leitura: 29-6-2010

até 4/7 prazo para publicação e 
distribuição de avulsos;

até 12/7 prazo para apresentação 
de emendas;

até 17/7 prazo para publicação 
e distribuição de avulsos das 
emendas apresentadas; e

até 14/8 prazo para apresentação, 
publicação, distribuição e  vota-
ção do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 30 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Senadora Serys.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
gostaria de pedir minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como primeira inscrita para uma comu-
nicação inadiável, falará a Senadora Fátima Cleide.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Srª Presidente, sou o primeiro orador inscrito, 
mas gostaria de ceder meu espaço à Senadora, ten-
do em vista sua urgência de embarque em voo nas 
próximas horas. Eu falaria em seguida se for possível 
inverter a ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – É possível, Senador Roberto Caval-
canti.

A primeira a ocupar a tribuna, para uma comu-
nicação inadiável, a Senadora Fátima Cleide; e, logo 
a seguir, pela ordem de inscrição, o Senador Roberto 
Cavalcanti.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Srª Presidenta, Senadora Serys Slhessarenko, 

quero iniciar agradecendo a generosidade do Senador 
Roberto Cavalcanti e, muito rapidamente, gostaria de, 
por intermédio de S. Exª, externar minha solidariedade 
aos Estados de Pernambuco e Alagoas, que voltaram 
a sofrer com as cheias, com as chuvas fortes. Quero 
falar também dos encaminhamentos que o Presidente 
Lula já providenciou com relação à ajuda para aqueles 
Estados: R$275 milhões liberados na semana passada, 
a concessão de mais R$1 bilhão para financiamento 
do comércio e da indústria, a liberação do FGTS para 
os trabalhadores vitimados, e o financiamento de no-
vas residências por meio do Programa Minha Casa, 
Minha Vida do Ministério das Cidades. Fiquei também 
muito solidária ao Governo Federal, principalmente 
com a decisão do Presidente Lula de encaminhar, 
junto aos Estados, a reconstrução das cidades em 
áreas fora de risco.

Srª Presidenta, o que me traz à tribuna neste 
dia de hoje, 29 de junho, é a lembrança do dia de on-
tem, 28 de junho, quando foi celebrado um importante 
marco na luta pelos direitos humanos no mundo. Essa 
data relembra os fatos ocorridos em 1969, na cida-
de de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, 
quando cidadãos enfrentaram a polícia, que à época 
adentrava constantemente o bar Stone Wall para dis-
criminar, torturar e prender, arbitrariamente, os seus 
frequentadores, que em sua maioria eram gays, lés-
bicas e travestis.

Em razão dessa data, surgem as marchas que 
conhecemos como as “paradas do orgulho gay”. A 
partir de então, a comunidade LGBT não mais aceita-
ria calada toda sorte de preconceito, discriminação e 
violência. E, a partir dessa data, estabeleceu-se o Dia 
Internacional do Orgulho Gay.

Passados mais de 40 anos, muito ainda há a ser 
feito, Srª Presidenta. Seguramente há avanços. Socie-
dades machistas como as latino-americanas começam 
a implementar políticas públicas de combate à homo-
fobia e promoção da cidadania LGBT. Recentemente, 
o Presidente Lula, corajosamente, assinou decreto 
que instituiu o dia 17 de maio como o Dia Nacional de 
Combate à Homofobia. Entretanto, o número de crimes 
de ódio contra essa comunidade ainda é assustador. 
No Brasil, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, 
a cada dois dias um LGBT é assassinado em razão 
da homofobia.

Infelizmente, Srª Presidenta, na segunda-feira da 
semana passada, mais um bárbaro crime entrou para 
essa triste estatística. Falo do assassinato de Alexan-
dre Thomé Ivo Rojão, um adolescente de apenas 14 
anos. Foi espancado a pau, pedras, barras de ferro, 
enforcado com a própria camiseta e deixado em um 
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terreno baldio na cidade de São Gonçalo, no Rio de 
Janeiro.

Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidenta, em maioria 
aqui nesta Casa, somos pais, mães, avôs, avós. Ima-
ginem a dor da família, a dor da dona Angélica, com 
quem falei hoje, Senador Geraldo Mesquita; a dor de 
uma mãe que hoje nem pode comemorar o aniversário 
da filha que lhe restou, que completa, no dia de hoje, 
16 anos – o Alexandre completaria 15 anos no dia 30 
de novembro de 2009.

Venho aqui me solidarizar com D. Angélica e pres-
tar meus pêsames. Imagino a dor dessa mãe ao ter de 
reconhecer o rosto desfigurado do filho, uma criança, 
um menino ainda, que um dia poderia até estar aqui, 
nesta tribuna ou neste plenário, repetindo os ditos de 
sua mãe: “a gente tem de ser livre; as pessoas têm o 
direito de ir e vir. Não interessa se gosta de vermelho, 
se eu gosto de laranja e ele gosta de branco”.

(Interrupção do som.)

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Es-
sas foram as palavras da D. Angélica. Pois é, simples 
assim, um clássico exemplo de respeito à diversidade, 
mas, infelizmente, nós nunca veremos o Alexandre por 
aqui. Isso nunca ocorrerá, pois ele não terá a oportu-
nidade que nós tivemos. Sua vida foi ceifada, brutal-
mente; ele foi assassinado por um grupo de rapazes, 
supostamente skinheads.

Esse é mais um caso de um jovem gay brasileiro 
que entra para a história só porque era dito “diferente” 
e que teve seu espaço, sua vida tirada por aqueles 
que seguem os ensinamentos dos que acham que 
este mundo é lugar para poucos, onde a diversidade 
não tem lugar.

Srª Presidente, não podemos mais permitir essa 
barbárie. Temos o dever moral, ético e constitucional 
de tomar providências. Mais uma vez, conclamo este 
Senado a aprovarmos o PL nº 122, de 2006, de au-
toria da Deputada Iara Bernardi, que pretende inserir 
os termos orientação sexual e identidade de gênero 
na Lei nº 7.716, mais conhecida como a Lei da Crimi-
nalização do Racismo.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senadora Fátima Cleide, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Es-
tou falando para uma comunicação inadiável, Senador 
Geraldo, mas eu o ouço...

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Mas eu tenho certeza de que a Senadora Serys 
Slhessarenko permitirá porque esta é uma questão 
que aflige não só V. Exª.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Com 
certeza.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Eu quero me somar inclusive ao seu lamento. E é de 
se perguntar ou se afirmar: mas o Congresso Nacional 
não tem nada com isso. Tem sim, Senadora Fátima. 
Tem sim. Talvez, sejamos cúmplices desse assassinato 
de um jovem homossexual no País, pela omissão do 
Congresso Nacional.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
omissão.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Por pura omissão. Eu sou testemunha do esforço 
de V. Exª em tentar aprovar aqui uma legislação que, 
quando nada, assustaria um pouco esses marginais, 
essas pessoas que acham que podem tirar a vida de 
um outro ser humano simplesmente porque ele tem 
uma opção sexual diferente da sua. É um crime com 
terríveis agravantes. E o Congresso Nacional é cúm-
plice desse assassinato pela omissão. Aqui nós nos 
negamos a apreciar e aprovar um texto de lei que pune, 
que assusta esses meliantes, esses assassinos, es-
sas pessoas cruéis. Portanto, quero me juntar ao seu 
lamento. Lastimo imensamente que mais uma pessoa 
neste País seja vítima do preconceito, da discriminação 
e do ódio irracional que pode chegar à cabeça de um 
ser humano para tirar a vida de um outro ser humano 
de forma tão brutal.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Agra-
deço e quero que as suas palavras, Senador Geraldo 
Mesquita, façam parte do meu pronunciamento. E tam-
bém aqui sou testemunha do seu esforço, do esforço 
da Senadora Serys também de estar junto conosco 
nesta luta pela aprovação do PL nº 122.

Lamento que, no dia de hoje, não vejamos nas 
manchetes dos jornais nenhuma grande notícia a res-
peito da morte dessa criança, com 14 anos de idade, 
Senadora Serys Slhessarenko. Poderia ser seu neto, 
poderia ser meu filho. Todas nós estamos hoje, nós que 
temos filhos, que temos netos, podemos, a qualquer 
momento... Claro que podemos perder um filho ou neto 
também pela violência comum, mas esse garoto teve 
muita coragem: aos 14 anos de idade, ele assumiu a 
sua orientação sexual e morreu por isso. E a nenhum 
cidadão deste País é dado o direito de tirar a vida de 
uma pessoa por conta de sua identidade de gênero ou 
da sua orientação sexual. E nós não podemos, como 
disse V. Exª aqui, Senador Geraldo, ficar omissos diante 
disso. Como membro da Frente Parlamentar de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e como uma 
das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa 
da Cidadania LGBT, eu acompanharei aqui este caso, 
lembrando que ele não pode se tornar apenas um 
símbolo ou apenas mais um número; a justiça tem de 
ser feita para essa criança, para essa mãe que hoje 
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clama isso e que pede que nós, Senadores, tenhamos 
a coragem de ajudá-la.

E eu queria ver aqui aquelas pessoas que aqui 
falam tão constantemente e tão emocionalmente con-
tra o PLC nº 122, pelo menos se solidarizando com 
essa mãe e pelo menos dizendo que seu coração 
se toca diante da dor de milhares de mães e de pais 
neste País.

Acusam-nos, Senador Geraldo, de sermos contra 
as famílias. E essas famílias que perdem seu filhos diu-
turnamente neste País? Quem cuida da dor deles?

Eu queria dizer, para finalizar, que conto com o 
apoio do Senado Federal para que possamos fazer com 
que a indignação que nos move vire política pública, 
para que aprovemos, para que tenhamos coragem de 
aprovar o PLC nº 122.

Uma pesquisa recente da UnB, Senador Roberto 
Cavalcanti, constatou que, nos 25 livros que são desti-
nados ao ensino religioso neste País, nós encontramos 
discriminação e preconceito de duas formas: contra 
as outras religiões que não são cristãs. Eu sou cristã, 
mas nosso Estado é laico, e nós não podemos estar 
dentro das escolas com um material escolar incitando 
o preconceito com relação a outras religiões.

E, também nessa pesquisa, constatou-se o pre-
conceito contra a orientação sexual e identidade de 
gênero, citando, inclusive, textos desses livros em que 
é dito que ser gay é uma doença. Isso já foi há vinte 
anos descartado pela Organização Mundial de Saúde. 
O Conselho Federal de Psicologia todos os dias tem 
uma luta cotidiana para também desmistificar essa 
questão da doença do homossexualismo. Homosse-
xualismo é um termo que não existe mais a partir da 
retirada deste termo do catálogo de doenças da Orga-
nização Mundial de Saúde há vinte anos.

Srª Presidente, chocada com todas essas cons-
tatações, eu fico pensando: como nós podemos trans-
formar nossa sociedade num espaço de convívio mais 
harmônico e digno para todos e todas? A educação 
tem um papel fundamental nesse processo.

Portanto, solicito deste plenário que o Ministério 
da Educação e a Secretaria Especial de Direitos Huma-
nos tomem providências urgentes com relação a essas 
publicações, pois estão sendo violados dois direitos 
constitucionais: o da liberdade religiosa e de crença e 
o da discriminação e preconceito, por outro lado.

Para finalizar, gostaria de louvar e saudar a to-
dos e todas que lutam pela garantia e promoção da 
diversidade. Uso aqui como símbolo o Dia do Orgulho 
Gay, que tem como bandeira o arco-íris, que, por si 
só, já nos mostra que não há uma só cor, não há só 
um tipo de ser humano, não há somente uma única 
forma de viver em sociedade. Somos diferentes, sim, 

não só em nossas orientações sexuais e identidade 
de gênero; somos diferentes em quase tudo. Mas há 
algo fundamental que une os defensores e defensoras 
dos direitos humanos: o entendimento de que a luta 
por uma sociedade que respeita, valoriza e admira as 
diversidades torna melhores e mais bonitos os cami-
nhos que o povo brasileiro pode traçar.

É nisso que eu acredito. É isso que me faz levantar 
todos os dias, de cabeça erguida, para trabalhar e aju-
dar a construir um Brasil melhor para todos e todas.

Alexandre Ivo, de 14 anos, com toda a tristeza 
e indignação de sua partida, seu nome entra para os 
Anais desta Casa como um símbolo de um Congresso 
que teima em não olhar de forma equânime para todos 
os brasileiros e brasileiras.

Com tristeza e pesar, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Senadora Serys. Muito obrigado, 

Senador Roberto Cavalcanti.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senadora Fátima Cleide. 
Realmente, esse é o discurso que todos nós temos 
consciência de que se faz necessário não só como 
discurso, mas como postura de todos nós, aqui, nes-
te Parlamento.

Nós compomos, junto com a senhora, a Frente 
Parlamentar pelo Fim da Homofobia. E eu diria que todo 
cidadão brasileiro, homens e mulheres, têm de ter essa 
consciência. Nenhum motivo existe para que se tire a 
vida, muito menos pela questão da opção sexual.

Com a palavra, pela inscrição, Senador Roberto 
Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço à Srª Presidente e diria que foi espontâ-
neo o gesto, como cavalheirismo e pela liderança que 
exerce nesta Casa a Senadora Fátima Cleide. Mas eu 
não sabia da profundidade do pronunciamento que V. 
Exª, Senadora Fátima Cleide, faria neste momento. 
Eu cedi por um ato de companheirismo, mas estou 
aqui gratificado. Acho que o gesto foi iluminado por 
Deus. Nada poderia impedir que eu cedesse a V. Exª 
os momentos de extremo enriquecimento e de extre-
ma ternura do pronunciamento que V. Exª acabou de 
fazer no Senado. 

Então, acho que é importantíssimo que entre nós, 
colegas, tenhamos esse reconhecimento e possamos 
sair daqui da mesma forma que a Senadora Fátima 
Cleide acorda: de cabeça erguida. Que nós possamos 
atuar no Senado Federal de cabeça erguida, por termos 
companheiras e companheiros do nível da Senadora 
Fátima Cleide. 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje com-
pleta 16 anos um dos fatos mais relevantes da história 

757ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 31681 

recente deste País, que é a implantação do Plano Real. 
Creio que não é exagerado comparar esse fato com a 
profunda reestruturação institucional patrocinada pela 
promulgação da Constituição de 1988. 

Efetivamente, Srª Presidente, enquanto esta úl-
tima sacramentou, no plano da política e do direito, a 
derrota da ditadura, o Plano Real, após tantas outras 
tentativas infelizmente malsucedidas, logrou domar, no 
plano econômico, o terrível mal da hiperinflação que 
por tanto tempo nos afligiu.

Ambas as conquistas, contra a ditadura e contra 
a inflação, por sua vez, abriram as portas para que 
conseguíssemos estar hoje onde estamos. 

Foi graças a esses dois grandes feitos, Srªs e 
Srs. Senadores, a Constituição e o Plano Real, que a 
geração mais jovem, nascida a partir dos anos 80, teve 
a ventura de não conhecer esses dois grandes males, 
que são a ditadura, no plano político, e a inflação, no 
plano econômico.

Hoje é até difícil explicar para os mais jovens o 
que era aquela experiência. E essas duas conquistas, 
a da democracia, no plano político e a da estabilidade, 
no plano econômico, sustentaram-se e alimentaram-
se mutuamente. Sem a estabilidade econômica, talvez 
não tivéssemos a estabilidade política que temos ex-
perimentado nas últimas décadas.

Tenho situado o Plano Real no plano econômi-
co, no qual ele obviamente se insere, mas o fato, Srª 
Presidente, é que o sucesso maior do Plano Real se 
mede mesmo é no impacto que teve sobre a vida so-
cial como um todo. 

Por outro lado, ao afastar a distorção provocada 
pelo ritmo inflacionário frenético, o Real tornou possí-
vel que parássemos de perseguir miragens, sempre 
correndo desesperadamente apenas para não sair 
do lugar comum, e buscássemos realizar fins mais 
substantivos.

Na verdade, Srª Presidente, para termos uma 
ideia, cito, como empresário, as dificuldades da preci-
ficação, por exemplo. Para se precificar naquela época, 
tinha que se trabalhar com um instrumento que era o 
“achômetro”. Achava-se quanto seria a inflação da-
quele mês. Automaticamente, as empresas colocavam 
em suas listas de preços um valor que supostamente 
cobriria aquela perda inflacionária e, automaticamen-
te, os comerciantes também inseriam outro subpreço 
defensivo para resguardar as suas poupanças, os seus 
valores monetários. Mas quem pagava, na verdade, 
era o cidadão brasileiro, que estava à mercê dessa 
inconsequência financeira.

Na verdade, os reajustes de preço atingiam tão 
somente os consumidores e davam, por outro lado, o 
enfraquecimento econômico das empresas brasileiras 

quer no campo comercial, quer no campo industrial, 
quer no campo agrícola, porque se trabalhava com 
uma coisa chamada moeda, da qual não se tinha a 
menor noção de valor. E em não se tendo a menor 
noção de valor da moeda, rui completamente toda 
a base de planejamento econômico quer seja micro, 
quer seja macro.

Por outro lado, Srª Presidente, ao acabar com o 
injusto fardo da inflação que fatalmente atingia, de forma 
mais violenta, os mais pobres, que não tinham como 
se abrigar nos mecanismos da correção monetária 
que os bancos ofereciam a seus correntistas, ajudou 
a tirar milhões de brasileiros da miséria.

Quero dizer, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que 
um dos grandes méritos do Governo Lula, que este 
ano completa 8 anos – o que corresponde a metade 
do período de 16 anos que estou evocando neste pro-
nunciamento –, foi, em primeiro lugar, ter reconhecido a 
validade e a importância dos princípios que garantiram 
o sucesso do Plano Real e, em segundo lugar, ter sabi-
do utilizar esse sucesso para aprofundar e enriquecer 
os ganhos sociais possibilitados pelo Plano Real.

Se hoje podemos comemorar a melhora substan-
cial de diversos indicadores sociais é porque o Governo 
Lula soube dar continuidade com competência e grande 
sensibilidade aos avanços contra a pobreza já iniciados 
pela conquista da estabilidade econômica.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vencer a 
batalha da inflação foi a primeira vitória em uma guerra 
que, apesar dos grandes avanços recentemente con-
seguidos, ainda será longa. Refiro-me à guerra contra 
a pobreza e a exclusão. 

Enredado nas malhas da inflação e da instabili-
dade, nosso País não tinha como desenvolver-se no 
ritmo necessário para atingirmos o nível de riqueza e 
de justiça social que desejamos todos.

A essa vitória têm se seguido outras, e os próxi-
mos governos ainda terão muitas batalhas pela frente 
nessa guerra que só terminará quando tivermos entre 
nós o grau de justiça social que a sociedade merece. 

A inflação é mais do que um fenômeno econômico. 
Ao desregular as relações econômicas, afetando tanto 
a produção quanto o consumo, provoca profundas alte-
rações no tecido social. A moeda, mais do que apenas 
um meio de facilitar as relações econômicas, tem um 
caráter simbólica que não pode ser ignorado. 

Srª Presidente, V. Exª já imaginou o que é termos, 
por exemplo, em determinados períodos inflacionários 
brasileiro, cinco moedas em apenas cinco anos. Um 
país ter, no meio circulante, cinco moedas em ape-
nas cinco anos, o dano, o caos econômico que isso 
provoca. São inimagináveis as suas consequências! 
A corrosão de seu valor, que a inflação implica, tem, 
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por outro lado, um efeito no corpo social que vai além 
das meras consequências econômicas.

Por tudo isso, não podemos deixar de louvar o 
grande feito que conseguimos com o Plano Real: ven-
cer esse terrível mal que é a inflação. 

E relembrar esse fato, como procurei fazer nes-
te meu pronunciamento, é não apenas um dever de 
gratidão para com os que tornaram possível essa vi-
tória, mas também um dever pedagógico para com 
as gerações mais jovens, que não conheceram esse 
mal e que, no entanto, ainda terão de levar adiante o 
imperativo de aprofundar os esforços em direção à 
conquista definitiva da justiça social, após a garantia 
da estabilidade política e econômica conseguida nas 
últimas décadas. 

Era isso, Srª Presidente! Agradeço pelo tempo! 
Muito obrigado!

Não, não, já concluí, agradecendo a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Desculpa, Senador, mas V. Exª tem mais 
cinco minutos.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – E tenho certeza de que, estando no plenário o 
Senador Cristovam Buarque, que foi meu professor 
de Economia, o mesmo, com certeza, terá a oportu-
nidade de evocar este nosso 16º aniversário do Plano 
Real, que tanta estabilidade e tanta consistência deu 
ao nosso País. 

Na verdade, é importantíssimo que nós possamos 
registrar, e o meu registro é no sentido de considerar 
a vitória contra a ditadura e a vitória contra a inflação 
como grandes marcos desses últimos anos da história 
político-econômico brasileira.

Agradeço o aparte, Senador!
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dor Roberto Cavalcanti, eu não tenho a menor dúvi-
da de que o seu discurso é importante para lembrar, 
como o senhor disse há pouco, as gerações que não 
passaram pela inflação, lembrá-los de que o Brasil 
teve essa grande vitória. À época, em 94, eu me lem-
bro que, inclusive, tive problema nas hostes à qual eu 
sempre fiz parte, as forças de esquerda, porque eu fui 
favorável ao Plano Real. Lembrei que ele poderia criar 
desemprego em um primeiro momento, mas que traria 
algo fundamental que é a crença na moeda, sem o que 
não funciona a sociedade moderna. E o Brasil, depois 
de 94, é outro Brasil, quanto a isso o senhor tem toda 
razão. Existem certos marcos: depois da redemocra-
tização, o Brasil foi outro comparado com a ditadura; 
depois do Plano Real, o Brasil foi outro. Todas as gran-
des conquistas que temos tido, nos últimos anos, sem 
dúvida tivemos nos Governos que se sucederam e, 
especialmente, no Governo do Presidente Lula, essas 

conquistas não teriam sido possíveis, não seriam viá-
veis sem a estabilidade monetária. Uma das grandes 
coisas que fica do Governo Lula é a sua capacidade 
e sensibilidade para manter a estabilidade monetária, 
inclusive para recuperar um certo desequilíbrio que 
houve no final de 98, de 2002, na realidade, por conta 
da instabilidade que surgiu em função do temor com o 
novo Governo. E ele soube mostrar que o novo Gover-
no, de forças diferentes daquelas que implantaram o 
real, eram capazes de conviver e manter a estabilidade 
monetária. Isso faz com que agora – estamos em ano 
de eleição – não haja nenhuma turbulência por causa 
do processo eleitoral. Nenhuma turbulência, porque 
todos sabem que, qualquer que seja o próximo Presi-
dente ou Presidenta, respeitará as regras básicas que 
foram implantadas em 94. Eu disse e volto a insistir 
que ainda é tempo para que, um dia, aquele grupo de 
economistas que elaborou o Plano Real recebam o 
Prêmio Nobel de Economia. Foi a grande contribuição 
do Brasil na economia, a maior de todas que a gente 
deu. Com um rasgo de genialidade, como aquela idéia 
de manter duas moedas simultaneamente: uma moeda 
que era estável e a outra moeda que se desvalorizava, 
até que nós nos acostumamos com a moeda estável 
e uma foi substituída pela outra. Fico satisfeito em vê-
lo, porque nos conhecemos na Universidade Católica 
de Pernambuco, no curso de Economia, em que, por 
acaso, por alguma questão de tempo, de anos a mais 
que tenho, o senhor era aluno e eu professor, e ali 
nós começamos a aprender economia. E estamos na 
mesma linha: o Plano real foi um marco fundamental 
da história econômica do Brasil. O Brasil, sempre que 
estiver curso de história econômica, vai colocar o Plano 
Real como um dos marcos fundamentais.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço e fico honrado com o aparte de V. Exª. 
Digo que, na verdade, aprendi muito com V. Exª, des-
de os bancos da universidade, na qual, com a mesma 
idade, V. Exª, como garoto precoce, já professor e eu 
como aluno atento. Nós dois nos acompanhamos ao 
longo desses, pelo menos, mais de 40 anos.

Da mesma forma que nós nos acompanhamos, 
nós acompanhamos a economia do nosso País, aten-
tamente. Tenho certeza que V. Exª, no meio dos cida-
dãos brasileiros, é um dos mais atentos ao problema 
econômico brasileiro ao longo desse mais de 40 anos. 
E tenho certeza de que V. Exª, da mesma forma que eu, 
envaidecemo-nos muito, quando saímos do País neste 
momento. Quando se vai ao exterior, verifica-se que o 
Brasil hoje é reconhecido tanto pelo seu aspecto políti-
co, quanto pela sua democracia, pela consistência da 
sua democracia, mas fundamentalmente pela pujança 
e estabilidade econômica que vivemos. E essa pujança, 
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esse momento econômico brasileiro, só é reconhecido 
internacionalmente – V. Exª tem certeza disso – pela 
estabilidade de sua moeda. Sem uma moeda estável, 
nós jamais teríamos esse reconhecimento e estarí-
amos navegando num mar de relativa tranquilidade. 
Digo relativa porque, em economia, gravita sempre 
uma instabilidade. Digo que a economia é mais pesada 
do que o ar. Ela tende sempre a descer se não houver 
bons pilotos, bons gestores econômicos. Mas, na ver-
dade, acho que a política econômica brasileira após o 
Plano Real, a sua consequência é que tem permitido 
toda esta evolução, inclusive todo esse ganho social 
que temos vivenciado. Sem uma moeda estável, nós 
jamais teríamos esse reconhecimento e estaríamos 
navegando fundamentalmente nos últimos oito anos 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Muito obrigado, Srª Presidenta, pela tolerância.
Agradeço mais uma vez o aparte do nobre Se-

nador Cristovam Buarque.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcan-
ti.

Convido o Senador Mão Santa para presidir a 
sessão, uma vez que a próxima inscrita sou eu.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ao assumir esta Presidência, convido para usar da 
palavra a Senadora inscrita Serys Slhessarenko, que 
representa o Mato Grosso, o Partido dos Trabalhado-
res e as professoras do Brasil.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.

Antes de fazer meu pronunciamento, gostaria 
de registrar, com profunda indignação, nesta tribuna, 
um fato ocorrido na manhã de hoje no meu Estado de 
Mato Grosso.

Acabamos de receber a seguinte informação: que 
o Vereador Lourival Rodrigues de Moraes, conhecido 
como Kirrarinha, agrediu a socos a repórter Márcia 
Pache, da TV Centro-Oeste, de Pontes e Lacerda, fi-
liada ao SBT, nas dependências do Centro Integrado 
de Segurança e Cidadania, o Cisc.

O Vereador bateu na jornalista, que, ao ser agre-
dida, caiu e bateu com a cabeça no chão. Quando con-
seguiu se levantar, questionou o parlamentar: “Estou 
trabalhando, Vereador. O senhor não tem vergonha 
pelo que acabou de fazer?” É um absurdo!

Tudo aconteceu porque a repórter foi entrevis-
tar Kirrarinha após ele ter prestado depoimento sobre 

dois inquéritos policiais contra ele: um, acusado de ter 
obtido procuração para receber o valor da aposenta-
doria de uma idosa de 74 anos, analfabeta, e não ter 
devolvido todo o dinheiro; outro, por ter incitado a inva-
são de imóvel em um conjunto habitacional construído 
com recursos públicos. Segundo consta no inquérito, 
até as chaves da casa invadida foram encomendadas 
pelo Vereador.

As imagens de toda a agressão do Vereador con-
tra a repórter foram transmitidas pelas duas emisso-
ras de TV daquela cidade. Márcia trabalha há 15 anos 
com jornalismo no interior de Mato Grosso. Antes de 
ser contratada pela TV Centro-Oeste, trabalhava em 
Cáceres, onde se destacou na TV Descalvados. Ela 
fará, nesta terça-feira ainda, exame de corpo de delito. 
Márcia anunciou que vai processar o Vereador.

Parece brincadeira. Se não fosse realmente trági-
co, diríamos que parece brincadeira: agredir uma jorna-
lista no seu trabalho. Em primeiro lugar, não se agride 
ninguém em lugar nenhum. Agora, um parlamentar 
agredir uma jornalista que está trabalhando, realmente, 
supera qualquer tentativa de racionalidade.

Nós não temos mais informações. Isso aconteceu 
há poucas horas, e não temos maiores informações. 
Só quis registrar logo esta questão porque, realmente, 
é muito grave você sofrer uma agressão em qualquer 
situação, muito mais desempenhando sua profissão.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em 9 de se-
tembro de 2008, a Senadora Patrícia Saboya come-
morou a aprovação da Lei nº 11.770, de sua autoria, 
que estendeu para 180 dias o período da licença-
maternidade. Naquele dia, lembro-me da alegria que 
tomou conta desta Casa e da felicidade de todas nós, 
especialmente da nobre Parlamentar cearense. Alegria 
sim, porque é uma causa da maior relevância. A ilustre 
Senadora tinha plena consciência da importância da lei 
que acabava de ser sancionada pelo Presidente Lula e 
sabia perfeitamente dos benefícios que ela traria para 
milhares de mulheres trabalhadoras deste País e para 
os recém-nascidos.

A proposta da nobre Colega surgiu com o Projeto 
de Lei nº 281, de 2005, do Senado Federal, e logo foi 
apoiada pelo Governo, pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria, por diversas especialidades da área de saú-
de, pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em 
nível nacional, por parte da classe empresarial, que 
não teria ônus financeiro com a aplicação da medida 
e por outros setores importantes da sociedade. Todos 
viam na aprovação da proposta uma grande oportuni-
dade para aumentar investimentos em política pública 
de saúde, para garantir maior amparo e atenção ao 
desenvolvimento de nossas crianças, para reivindicar 
novos direitos em favor da mulher brasileira, para con-
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solidar o avanço de nossa democracia e para mostrar 
ao resto do mundo que o País estava realmente em-
penhado em superar a sua imensa dívida social num 
período o mais rápido possível.

De acordo com diversos estudos que foram ela-
borados por vários especialistas em saúde pública, a 
licença-maternidade estendida, protegida pela Lei nº 
11.770, foi um desafogo para toda a área de saúde. 
Porém, sua maior importância é que ela garantiu que 
as mães poderiam amamentar seus filhos com leite 
materno durante os seis primeiros meses de vida, 
aliás, prática que passou a ser recomendada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, 
toda a sociedade e o Sistema Único de Saúde (SUS) 
também ganharam. Os gastos com internações desne-
cessárias, com medicamentos, com pessoal treinado 
e com a organização do atendimento diminuíram de 
forma expressiva desde que o período de amamenta-
ção passou de quatro para seis meses.

Portanto, desde a promulgação da lei, as des-
pesas médicas com menores de um ano diminuíram 
significativamente; os bebês ficaram mais protegidos, a 
incidência de doenças nos recém-nascidos foi reduzida 
drasticamente, e as maternidades, hospitais infantis e 
postos de saúde passaram a funcionar melhor e com 
menores cargas de atendimento e de internações. De 
acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, na 
medida em que houver mais adesões de empresários 
ao programa atual de aleitamento, as economias se-
rão ainda maiores.

A adesão, que é voluntária para as empresas, traz 
benefícios para o empregador porque permite que ele 
deduza do imposto de renda o valor integral do salário 
pago referente aos 60 dias a mais de amamentação 
que são estabelecidos em lei. Por outro lado, na opi-
nião da Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas com 
a inscrição maciça das empresas é possível diminuir 
em cerca de 20 vezes a incidência da duas principais 
doenças que afetam as crianças no primeiro ano de 
vida, a diarréia e a pneumonia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos nós 
sabemos que o leite materno é um alimento exclusivo 
para os bebês, previne doenças e fortalece a saúde 
da criança nos primeiros meses de vida. Sabemos 
igualmente que os primeiros seis meses do recém-
nascido são um período em que o seu cérebro mais 
se desenvolve e esse processo de transformação tem 
repercussões decisivas na idade adulta. A Sociedade 
Brasileira de Pediatria revela que, de 0 a 6 meses, o 
cérebro cresce 2 gramas por dia, enquanto entre 6 
meses e 3 anos de idade aumenta apenas 0,35 gra-
ma diariamente. Esse desenvolvimento cai ainda mais 

entre os 3 e 6 anos, cujo aumento diário fica na média 
de 0,15 grama por dia.

Conclamo todas as mães do meu País, as mães 
do meu Mato Grosso, especialmente, que busquem 
amamentar as suas crianças. A segurança, a saúde que 
trazem a essas crianças faz realmente a diferença.

Eu tenho um neto de quatro meses, o Gustavo Ca-
navarros Slhessarenko, filho da Diana e do Alexandre. 
Realmente, é uma criança que está sendo amamen-
tada exclusivamente com leite materno. É saudável, 
muito saudável. Não tem absolutamente nada, não dá 
um espirro sequer, como dizemos. Então, que todas 
as mães busquem fazer isto: envidem todos os esfor-
ços que estão ao seu alcance para amamentar suas 
crianças, pois, além dos benefícios do leite materno, 
a presença insubstituível da mãe garante a felicidade 
e a tranquilidade do bebê. Seus toques, seus olhares, 
o calor do seu corpo e o carinho que dedica ao filho 
são imprescindíveis para o desenvolvimento mental e 
para o equilíbrio emocional do recém-nascido. A neu-
rociência assegura que essa relação afetuosa e esse 
vínculo emocional entre mãe e filho nos primeiros mo-
mentos da vida são determinantes para a formação do 
caráter da criança, para o seu equilíbrio emocional nos 
momentos de estresse e para a sua melhor adaptação 
às contradições da vida social.

Nobres Srªs e Srs. Senadores, indiscutivelmen-
te, a extensão da licença-maternidade para 180 dias 
foi um grande passo dado pelo Congresso Nacional 
para aprimorar a nossa democracia e provar que os 
tempos são outros em nosso País. Agora que já es-
tamos prontos para novas conquistas, temos plenas 
condições de avançar ainda mais com outras ideias e 
proposições. Uma delas seria, por exemplo, a exten-
são da licença-maternidade de 120 dias para 180 dias 
também às mães adotantes.

O instituto da adoção é reconhecido pela Cons-
tituição Federal, que veda qualquer ato de discrimina-
ção relativo a esse estatuto de filiação. Além disso, no 
ordenamento infraconstitucional, a adoção encontra-se 
regulada pelos arts. 39 a 52 da Lei nº 8.069, de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e art. 
1.618 a 1.629 do Código Civil.

Por sua vez, a Lei nº 10.421, de 15 de abril de 
2002, concedeu à mãe adotiva direito à licença-mater-
nidade de 120 dias e ao salário-maternidade alterando 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e a 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Dessa forma, nada mais justo do que estender às 
mães adotivas os mesmos direitos que têm as mães 
biológicas, de acordo com a Lei nº 11. 770, de 28 de 
setembro de 2008, diversas vezes citada neste pro-
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nunciamento. Como esse reconhecimento ainda não foi 
outorgado pelo diploma legal, a meu ver, tem-se uma 
exclusão de benefício incompatível com o princípio da 
igualdade e uma lacuna a preencher.

Pelo exposto, senhoras e senhores, resta-nos a 
oportunidade de corrigir essa afronta ao princípio da 
isonomia, que se depara com a concessão de vanta-
gens e benefícios a determinados segmentos sem, 
contudo, contemplar outros que se encontram em 
condições idênticas.

Acredito que esta Casa tem interesse imediato em 
abrir o debate sobre a questão, como o fez em relação 
a outras proposições afins e como se mobilizou pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 281, de 2005, da nobre 
Senadora Patrícia Saboya, do qual nos orgulhamos.

Senhoras e senhores, como já dissemos aqui 
durante a nossa fala, o aleitamento materno reduz 
drasticamente, de forma significativa, os problemas de 
saúde dos nossos bebês, especialmente até os seis 
meses de idade.

Então, que exista esse esforço das mães bra-
sileiras e da sociedade – eu diria –, porque muitas 
mães poderão não querer tirar esses seis meses de 
licença por medo de sofrer perseguições e prejuízos e 
até perda do emprego quando voltar ao trabalho. Que 
exista essa conscientização, porque o ser humano, a 
saúde das nossas crianças, a saúde dos nossos bebês 
é muito mais importante que qualquer economia que 
se faça em qualquer setor. Uma criança amamentada 
com o leite materno é uma criança sadia emocional-
mente, sadia fisicamente. Isso, com certeza, dará res-
posta, a médio e a longo prazo, à sociedade brasileira: 
crianças mais equilibradas, jovens mais ajustados e 
adultos, com certeza, não só mais sadios fisicamen-
te, mas também muito mais sadios emocionalmente, 
mentalmente. Enfim, que façamos esse esforço, que 
reflitamos, e que aqueles que têm possibilidade de 
viabilizar essas condições e aquelas que têm possibi-
lidade de usufruir desse direito em benefício de seus 
filhos realmente o façam. Com certeza, será melhor 
para todos nós.

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

Esta foi a Senadora Serys Slhessarenko, que é da 
Mesa Diretora da Casa, em que ocupa o cargo de 
Vice-Presidente.

O Presidente Luiz Inácio, que participou muito 
da nossa História política, recentemente, disse que 
o nome dele ia ser um vazio na política do Brasil, na 
chapa, e esse vazio é muito maior, muito maior no 
Mato Grosso.

Essa mulher, brava, guerreira, professora... Aí 
eu acho que temos que ter uma reforma administrati-
va. Todos nós estamos errando muito, e eu estou aqui 
é para ensinar. Eu sei bem as coisas. Eu entendo as 
coisas. O Luiz Inácio errou, puxou uma candidatura do 
bolso. O meu candidato também errou, o José Serra. 
O Luiz Inácio não viu a modernidade que surgiu com 
o Barack Obama: as primárias aproximou-o do povo, o 
povo é que escolheu. É assim. O meu candidato tam-
bém errou: errou quando ele não permitiu ter debate, 
ter participação com outro pretenso candidato, o Aécio. 
Isso teria empolgado, teria despertado o povo brasi-
leiro. E errou loucamente, estupidamente o comando 
quando chegou a dizer que tinha 19 candidatos a vice, 
inclusive eu, que fui indicado pelo PSC, sem nenhum 
critério. Tem que aproximar o povo. Tinha que ter, no 
mínimo, pesquisa – uma razão. Erros por cima de er-
ros, mas o maior foi o de Mato Grosso.

Eu sou otimista, como Juscelino, que disse que é 
melhor ser otimista; o otimista pode errar, mas o pes-
simista já nasce errado.

É meu dever ensinar a esse povo aí. Mato Gros-
so, essa mulher brava, guerreira – tem que ter uma 
reforma política –, teve a vitória mais brava da história 
política. Ela venceu, foi Deputada Estadual, foi Vice-
Governadora, foi professora. Eu sei que encantou. Eu 
conheci, o Brasil conheceu o maior ícone da redemo-
cratização: Dante de Oliveira.

Eu o conheci. Governamos juntos. Vou dizer até 
uma passagem... Todo mundo sabe que ele foi Prefei-
to de Cuiabá. Foi o maior ícone da redemocratização. 
Atentai bem: se humilhem! Vocês não foram nada, não; 
foi Dante de Oliveira. Ele fez uma lei que fez o povo 
participar na política. Sem ele não teria havido aqueles 
comícios de milhões em São Paulo, milhões no Rio de 
Janeiro, milhões pelo Brasil... Foi Dante de Oliveira.

Eu me lembro, Cristovam... Nós temos que ensi-
nar, professor Cristovam. Todos erraram: o Luiz Inácio 
errou horrivelmente; o José Serra errou; o comando 
do PSDB errou; o PT errou aqui. Eu vou dizer... Dante 
de Oliveira foi Governador conosco. Eu lembro quando 
eu governava o Piauí... Lá na primeira capital, Oeiras, 
eu coloquei como data histórica o dia que o povo do 
Piauí, de Oeiras, tomou o palácio dos portugueses. En-
tão, condecoramos várias autoridades. Eu inaugurava 
uma praça, a prefeitura e, para agradecer, só tinha... 
Eu dei a palavra a um dos homenageados, que era 
Dante de Oliveira. E eu vi o entusiasmo, a convicção, 
a certeza, do Mato Grosso, grandioso, produtor de 
grãos, de carne, riqueza, perspectiva invejável. Eu era 
Governador do Piauí e seria candidato a Senador. Eu 
refleti: eu estou é lascado. Esse homem vai ser eleito 
e eu vou perder.
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Como é o destino. Ele falou com tanta afirmação, 
com tanta grandeza, com tanta convicção, com tanta 
ciência e eu, na hora, ouvindo... Rapaz, esse homem 
aí... Aí Deus... O homem põe, Deus dispõe...

Eu sei que essa brava mulher surgiu num momen-
to de engrandecer o PT. Com Jonas Pinheiro, que Deus 
já chamou para o céu. São dois votos. Essa eleição 
é meio diferente. São dois votos. Aí é Jonas para cá, 
Serys para cá; e o ícone Dante Oliveira, o maior nome 
da redemocratização. E essa mulher, de uma bravu-
ra, depois. E não é só aí. Eu a conheci aqui. Ninguém 
exerceu o mandato, no Brasil, defendendo com tanta 
grandeza a mulher. É até demais. Olha! A mais brava. 
Todos os prêmios, toda a... E eu a vi brilhar. E não só 
no Brasil. Eu a vi no exterior. Figura respeitável. Aí, de 
uma hora para outra... Já foi melhor. Era salvaguardado 
o direito de reeleição. Era. No pior ano. Teve o antes. 
Aí castraram, caparam, como se diz no Nordeste, a 
candidatura de uma mulher que passou com grandeza, 
com decência e está na Mesa Diretora.

Então, a democracia precisa reaver. Eu devo ter 
tido muitos erros, mas o Luiz Inácio errou, o José Serra 
errou, e o comando do PSDB errou ainda mais, e está 
na desgraceira...

Como é que se foge do povo? E nós temos de 
aprender. Bem aí, os Estados Unidos nos ensinaram. 
Tem nas primárias. Barack Obama não era o candida-
to privilegiado da cúpula dos poderosos. Ele mesmo 
entrou para ganhar espaço. Ele mesmo disse. Mas aí 
o povo apaixonou com a independência dele, com a 
história de vida, com a formação, com a história de 
vida, e o transformou em um grande líder. Aqui está 
todo mundo errado.

E dizem – eu digo, e queria dizer... E aí surgiu. O 
Partido Social Cristão colocou meu nome. Eu nunca 
pensei, não. Estou muito feliz no Piauí e tendo o direito 
de lutar pelo mandato que não deram a Serys, não é? 
Pelo menos eu estou.

O povo é que é soberano, o povo é que decide, 
o povo é que é importante, não é? Pelo menos eu vi. 
Então, nós lamentamos, ainda, essas convenções. Mas 
de uma coisa eu tenho certeza: não tiraram o nome da 
Serys dos corações das mulheres e dos homens que 
eu represento, porque a campanha que ela fez pela 
independência, pela moral, pela grandeza das mulhe-
res neste Brasil a torna uma líder do mundo.

Então, eu quero convidá-la a descansar no Piauí. 
Lá no teu Mato Grosso não tem mar, tem muito rio, 
tem muito gado. Mas então, lá no coqueiro, na minha 
casinha com Adalgisa... Nos mares calientes.

E política eu aprendi lá no mar. Alguém já tinha 
dito, viu professor Cristovam, que é como o mar: ela 
enche e seca, enche e seca. Hoje, deram um golpe na 

Serys. Está seca, mas a maré enche. V. Exª vai voltar 
com uma grandeza maior.

Professor Cristovam Buarque, eu estava ali as-
sinando... Disse que assinaria qualquer coisa. Aliás, o 
Luiz Inácio já disse isso para outras pessoas. Então, 
com mais razão – eu não quero nem saber –, assino 
um projeto de V. Exª. Então, eu coloco a tribuna à dis-
posição, porque V. Exª estava começando a me expli-
car, para explicar para todo o Senado e o Brasil esse 
projeto que busca a razão da vida, a felicidade. E não 
foi em desatenção, não. É porque a Serys estava cha-
mando e eu costumo obedecer à mulher. Lá em casa, 
todo mundo sabe que quem manda é Adalgisa e eu 
estou é bem obedecendo a ela.

Então V. Exª, não foi descortesia eu não ouvi-lo. 
Ela chamou, mas aí.... Mas V. Exª, eu cedo a tribuna 
para que apresente. Embora eu coloquei mesmo, an-
tes de sair, a assinatura. E V. Exª merece. V. Exª é um 
nome grandioso na República do Brasil. V. Exª não é 
do Distrito Federal, não é de Pernambuco. Não é só 
do Brasil não, é de todo o mundo. Aliás, outro erro de 
Luiz Inácio. Ele tem muito acerto. O melhor – hoje eu 
estava lendo ali – foi a divisão de riqueza do salário 
mínimo. Eu sempre disse isso. Eu sempre defendi isto: 
a melhor obra do Luiz Inácio foi a valorização do salário 
mínimo, a valorização do trabalho. Obediente a Deus: 
“comerás o pão com o suor do teu trabalho”; obediente 
a Rui Barbosa: “a primazia do trabalho.” Já está quase 
US$300.00. Era US$70.00. Eu não acreditava. Então 
a maior obra foi essa. Esse negócio melhorou mesmo 
de passar de E para D. Foi isso, foi a valorização do 
salário. Esta é a grande obra do nosso Presidente Luiz 
Inácio: a valorização do trabalho e a divisão... O resto 
é consequência, busca de emprego.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra o professor Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Mão Santa, antes de entrar no assunto 
que o senhor me provocou a falar, eu diria que tem uma 
obra do Presidente Lula que é maior de que a recupe-
ração do salário mínimo. É o próprio Lula.

A figura dele como líder que vem das camadas 
mais baixas, que vem das camadas que não tiveram a 
chance de estudo e que chega à Presidência já é uma 
grande obra. Além disso, fica oito anos no Governo e 
comporta-se de uma maneira sobre a qual ninguém 
pode dizer que foi inferior aos Presidentes de antes. 
Podemos até discutir, Senador Eurípedes, se foi ou 
não o melhor, mas não há dúvida nenhuma de que se 
comportou com a dignidade, com a competência, com 
a seriedade que se deseja de alguém que representa 
o Brasil, não só aqui dentro. Responsável na econo-
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mia, generoso no social, aglutinador da população na 
política, vem fazendo uma política externa que deixou 
o Brasil hoje, como diz a revista The Economist desta 
semana, com mais embaixadas no exterior do que a 
própria Inglaterra. Alguns acham que isso não tem sig-
nificado. Para mim, sempre achei que tem um grande 
significado mostrar a presença de um País com 200 
milhões de habitantes, um dos dez com maior Produto 
Interno Bruto e um dos cinco com maior população. 
Acho que tudo isso é uma obra.

Tenho orgulho de sempre dizer que o Bolsa Fa-
mília nasceu aqui no Distrito Federal com o nome de 
Bolsa Escola e com um compromisso ainda mais firme 
com a educação do que o Bolsa Família. Mas o Bolsa 
Família é um programa com extrema generosidade, 
no sentido positivo, porque acho que generosidade é 
uma qualidade positiva. Tem gente aí que acha que é 
negativa. Não! Generosidade é uma qualidade positiva. 
Tudo isso faz dele um grande Presidente.

Mas a grande obra do Presidente Lula é o Lula. 
Até aqui só os meninos das classes média e alta po-
diam dizer: “Quando crescer, eu vou ser Presidente”. A 
partir do Lula, qualquer criança neste País pode dizer: 
“Quando eu crescer, vou ser Presidente”. 

E uma das coisas que é interessante na eleição de 
uma mulher é que, a partir de uma mulher Presidente, 
todas as meninas também vão poder dizer: “Quando eu 
crescer, vou ser Presidente”. Isso é uma mudança.

Mas o senhor me provocou para falar aqui sobre 
essa Proposta de Emenda à Constituição para a qual 
eu estou tentando conseguir apoio – e aproveito para 
pedir o apoio da Senadora Serys e do Senador César 
Borges, que está por aqui – e que teve início a partir 
de um grupo de publicitários e de intelectuais, espe-
cialmente artistas brasileiros. 

Eles perceberam, Senadora Serys, que na nos-
sa Constituição, no art. 6º, está escrito: “São direitos 
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados...”

Estes são os direitos essenciais: a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência, a proteção à maternidade e à infância e 
a assistência aos desamparados.

O que eles desejam – e eu de fato abracei a pro-
posta deles, e é bom quando aqui um Senador abraça 
uma proposta que vem de fora –, o que eles querem 
é que esse art. 6º, que o senhor teve a generosidade 
de assinar sem ler – e eu tentei lhe explicar, porque eu 
acho importante que assine quem está convencido, e 
o senhor me deu um voto de confiança muito grande, 
ao dizer: “Se é seu, eu assino”, e agora me pediu para 

dizer a todos –, o que eles querem é acrescentar três 
palavras a esse art. 6º.

Em vez de dizer são direitos sociais a educação, 
a saúde, o trabalho, a previdência, eles querem que 
diga: “São direitos sociais, essenciais à busca da feli-
cidade, a educação, a saúde, a segurança, a previdên-
cia, etc etc. Ou seja, a Constituição Federal passaria a 
vigorar com a seguinte redação, o art. 6º: são direitos 
sociais, essenciais à busca da felicidade, a educação, 
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à in-
fância, a assistência aos desamparados. 

Qual é a vantagem de colocar essas três palavri-
nhas “essenciais à busca da felicidade”? Primeiro, tra-
zer essa palavra para dentro da Constituição; segundo, 
colocar que a busca só se consegue se existirem as 
condições para os direitos sociais serem cumpridos. 
Muito difícil buscar plenamente a felicidade, Senado-
ra Serys, sem o direito à educação, direito à saúde, o 
direito à previdência, o direito à maternidade, o direito 
à infância. Esta é a primeira coisa: explicitar isso. E a 
segunda vantagem é que uma coisa é você chegar para 
uma mãe e dizer: “Você tem direito à educação”, a outra 
é dizer: “Você tem direito a buscar a felicidade do seu 
filho e, para isso, precisa da educação dele. Você tem 
direito à felicidade do seu filho, por isso, precisa buscar 
a saúde para ele”. Você pega um direito que é social 
e internaliza na pessoa, dizendo: esse direito é social, 
mas é seu, não é de todos apenas. Essa essencialida-
de através da explicitação da palavra “felicidade” pode 
trazer uma dimensão maior na mobilização daqueles 
que vão lutar pelos direitos sociais. 

Senador César Borges, eu estava falando que ia 
pedir também o seu apoio para isso, essa reforma, que 
inclui três palavras no art. 6º da Constituição. O art. 6º, 
que diz: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
previdência”...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
...“o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância 
e a assistência aos desamparados (...)”.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Esse é o direito do art. 6º da Constituição. O que um 
grupo de intelectuais, artistas, publicitários está que-
rendo é manter tudo, mas colocar: são direitos sociais, 
essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde 
etc. E aí, como leu o Senador Mão Santa. É apenas 
colocar três palavras: que os direitos sociais, esses que 
estão aí, são essenciais à busca da felicidade, não à 
felicidade em si, mas à busca. 

Com isso, o que a gente quer? Eles queriam, e 
me convenceram, e eu abracei a ideia. É trazer a pa-
lavra felicidade para dentro da Constituição, mas não 
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de uma maneira como ridicularizaram “o direito à feli-
cidade”. Não existe isso! Não existe! Quem vai propor 
o direito à felicidade? Mas direito de considerar como 
essencial à busca da felicidade a educação, a saúde, 
a previdência, a assistência aos desamparados, tudo 
o que já está aqui. E qual é a vantagem disso? Além 
de trazer a palavra para dentro, você internaliza nas 
pessoas – felicidade é uma palavra interna – os direi-
tos sociais. E eu dizia e repito: é mais fácil convencer 
uma pessoa a lutar pela saúde, quando sabe que isso 
é uma condição de buscar a felicidade dos seus filhos, 
do que fazer com que ela lute pela saúde, porque é o 
art. 6º “Dos Direitos Sociais”. Nós temos que casar os 
direitos sociais, que é de todos, com a busca individu-
al, que não é dos direitos, é da procura da felicidade. 
A falta de educação interrompe o direito de buscar a 
felicidade plena; a falta de atendimento à saúde impe-
de a busca da felicidade.

É muito difícil de se procurar a felicidade em uma 
fila para ser atendido pelo SUS. É difícil! É difícil você 
procurar a felicidade plena sem ter acesso a um em-
prego que venha da educação. 

Um velho, sem a previdência, como busca a feli-
cidade, sem o suficiente para comprar seus remédios, 
para a comida e para ajudar até mesmo, como hoje 
acontece, os filhos? Uma das tragédias de hoje – e o 
senhor, como nordestino, percebe muito mais do que 
os de fora, e percebi sobretudo em um grande viagem 
que fiz pelo Rio Grande do Norte para ver a situação 
da seca há uns quatro ou cinco anos – é que hoje os 
velhos do Nordeste não têm direito de morrer porque, 
se eles morrem, os filhos e netos ficam sem a apo-
sentadoria rural?

Eu ouvi um velho dizer isso: “Hoje eu não tenho 
direito de morrer. Se eu morrer, ficam desamparados 
meus filhos e netos”. Antes, era o contrário. Antes o 
filho não tinha o direito de morrer senão o pai ficava 
desamparado. Hoje, uma parte considerável dos ve-
lhos deste País não podem morrer porque deixam de-
samparados seus filhos desempregados e os netos, 
filhos dos filhos.

Então, Senador Mão Santa, como o senhor me 
pediu para explicar aqui, eu lhe agradeço muito. Eu ia 
falar de outro assunto. Essa é a razão dessa Proposta 
de Emenda à Constituição que vem de baixo, não com 
milhões de assinaturas como o Ficha Limpa, mas vem 
de baixo como um grupo de pessoas e esse grupo me 
trouxe para que aqui o defendesse e, se não o fizermos 
aqui, certamente eles vão buscar essas assinaturas. 
Eu espero que nem precise. Que consigamos essas 
27 assinaturas – deve haver aqui umas 15 – e, em 
breve, possamos iniciar um debate que levará anos e 
anos e anos nas comissões – é necessário – ouvin-

do criticas, sugestões, modificações até que a gente 
possa trazer ao Plenário para debater se essa é ou 
não uma boa ideia.

Se isso é ou não é positivo. Se isso engrandece 
ou não engrandece a nossa Constituição.

Era isso, Senador Mão Santa, que eu queria ex-
plicar pessoalmente ao senhor e, graças à sua clarivi-
dência, eu diria, eu pude explicar a todos, através da 
TV e Rádio Senado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
quero cumprimentá-lo pelo êxito de ontem, segunda-
feira, na homenagem feita aos Bombeiros do Distrito 
Federal. V. Exª marcou a passagem dos 150 anos da 
fundação do Corpo de Bombeiros Militar no Distrito 
Federal, criado por Dom Pedro II, em 1856. A corpo-
ração foi elogiada, cuja sessão V. Exª presidiu com 
todo garbo.

Eu queria estender a todos os bombeiros, até 
os do meu Estado, o Piauí. Hoje eles são, sem dúvi-
da alguma, a força primária. Em qualquer calamidade 
pública, o País conta com eles. Eu queria estender 
essa homenagem aos bombeiros do Estado do Piauí, 
valorosa gente. Nas diversas calamidades, enchentes, 
períodos de seca, em todas as calamidades, a socie-
dade piauiense conta com aquela instituição.

Convidamos agora, como Líder, César Borges, 
que representa a Bahia, Senador da República do PR, 
engenheiro de competência comprovada, que o povo 
trouxe para o serviço político.

Sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores filhos 
de Antonio Carlos Magalhães, porque a política tem 
os filhos genéticos e os filhos que continuam, como 
Getúlio Vargas teve. Ele teve muitos filhos genéticos, 
mas, sem dúvida nenhuma, seu maior filho político foi 
João Goulart, que conseguiu obras no Ministério do 
Trabalho e na Presidência da República, de que todos 
nos orgulhamos.

Assim é o povo baiano, que se orgulha da trajetó-
ria política de V. Exª, que o representa com a grandeza 
da história da Bahia, que teve os melhores Senadores 
da história, desde o nosso Rui Barbosa, que está ali 
em cima, a Antonio Carlos Magalhães. Mas tenho a 
convicção de que ninguém o excedeu. Foram épocas 
e situações distintas, e V. Exª se iguala aos melhores 
representantes que a Bahia teve nesta Casa.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Presidente Mão Santa. Agradeço as suas palavras, 
sempre são honrosas, e é honrosa para mim a sua 
amizade, que já é duradoura, desde quando fui go-
vernador e também V. Exª era governador lá no Piauí, 
e me condecorou àquela época com a medalha do 
nosso querido Estado do Piauí.
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Quero dizer a V. Exª que, quando faço a minha 
peregrinação pelo interior do Estado da Bahia, em todas 
as cidades, e agora recentemente nesta festa popular 
do Nordeste, que é o São João, sempre encontro al-
guém que diz assim: “Dê um abraço no Senador Mão 
Santa, que eu sempre vejo na TV Senado. Quando ele 
diz ‘Atentai bem, Senador César Borges...’” Essa sua 
frase está marcando, Senador Mão Santa.

Então, receba aqui também o reconhecimento e 
o abraço de todos os baianos que lhe assistem aqui e 
sabem o homem simples e dedicado que V. Exª é ao 
povo do Piauí e, por extensão, ao povo do Brasil.

Então, são exatamente em função desse seu co-
ração generoso as suas palavras em relação a mim. 

Orgulho-me muito de ser baiano, é um orgulho 
que trago de raiz e que levarei por toda minha vida. 
E como Governador e, hoje, Senador que representa 
esse querido Estado...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Permita-me dizer, Senador.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois 
não, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
E o Piauí... A capital do Piauí, Teresina, foi criada, em 
1852, por um baiano grandioso, Conselheiro Saraiva. 
Ele tirou de Oeiras e colocou Teresina, a primeira ca-
pital planejada deste País, mesopotâmica, hoje uma 
cidade maravilhosa. Foi a visão do estadista muito 
novo, com 24 anos. Era funcionário de confiança de 
Pedro II, depois foi Ministro e na Guerra do Paraguai 
ele era Primeiro-Ministro.

Então, o Piauí continua devendo muito. A Bahia 
é credora e nós somos devedores. E V. Exª também 
foi um exemplo de Governador, pois levou para o Nor-
deste – e o Piauí é Nordeste – a empresa Ford, de 
grandeza internacional.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço a V. Exª mais uma vez.

A Bahia realmente é um Estado que acho que 
está no coração de todo brasileiro. Você tem seu Esta-
do de nascença, sua naturalidade, mas a Bahia sem-
pre está no coração dos baianos, não só pelas suas 
belezas e pela riqueza de seu povo. A riqueza a que 
me refiro é a riqueza de alma, cultural, de alegria do 
povo da Bahia, mas também o exemplo que a Bahia 
dá ao País de um grande Estado que é a sexta maior 
economia. São 27 Estados na Federação brasileira e 
nós somos a sexta maior economia. Isso não foi con-
quistado agora; isso foi conquistado ao longo de anos. 
A Bahia é um Estado, felizmente, hoje, integrado. Suas 
regiões, todas, se comunicam com a capital.

Quando eu era garoto, Sr. Presidente – sou ori-
ginário da cidade de Jequié, onde residem meus pais, 

minha família –, quando íamos a Salvador – eu tinha, 
nessa época, nove ou dez anos de idade e fui a Sal-
vador prestar concurso de admissão para ingressar 
no Colégio Militar –, meu pai dizia: “Vamos para a 
Bahia”. Eu dizia: “Ora, nós estamos na Bahia! Por que 
ir a Salvador significa ir à Bahia?” E a explicação, Sr. 
Presidente, é que Salvador era a cidade da Bahia. A 
Bahia se resumia, praticamente, à sua capital. Nós 
ficávamos isolados, não tínhamos ligação rodoviária 
pavimentada à capital do Estado, praticamente nenhu-
ma estrada... Sequer a ligação de Salvador a Feira de 
Santana existia na década de 50.

De lá para cá, com o esforço dos diversos Gover-
nos da Bahia, a Bahia avançou muito! Hoje, a Bahia 
tem integrado ao seu território todo o oeste baiano, uma 
grande região, com mais de quatro milhões de hectares 
disponíveis, uma nova fronteira agrícola para o País. 
Hoje, o oeste baiano é grande produtor de grãos.

O extremo-sul da Bahia era praticamente ina-
cessível. Para alcançá-lo, era preciso passar por Mi-
nas Gerais, pegar um trem que saía de Teófilo Otoni 
para Caravelas. Hoje temos a BR-101. Assim foram 
construídas a BR-242, a Estrada do Feijão. A Bahia 
se interligou por inteiro, mas continua necessitando 
de obras estruturantes que façam a interligação das 
nossas riquezas.

Só lamento que, diante do crescimento recen-
te do nosso País, de diversos setores, inclusive o de 
infraestrutura, ainda estejamos carecendo de infraes-
trutura para alcançar o desenvolvimento a que temos 
direito.

Hoje, temos problemas seriíssimos com relação 
aos portos baianos, que, há muito, muito tempo, não 
estão à altura da nossa economia. Precisamos desen-
volver esses portos, ampliar o porto de contêiner de 
Salvador, criar novos portos públicos e privados na 
Bahia, mas isso não acontece.

Estamos lutando pela Ferrovia Oeste-Leste. Já 
foi lançado o edital pelo Presidente Lula, mas, lamen-
tavelmente ainda não foram abertos os editais. Essa 
é, efetivamente, uma obra estruturante, até já anun-
ciada por propagandas do próprio Governo do Esta-
do como uma realização, mas que ainda não saiu do 
papel, Sr. Presidente. A Bahia continua necessitando 
de infraestrutura.

Eu tive o orgulho e também tenho o orgulho de, 
quando Governador, termos ampliado o aeroporto de 
Salvador, o aeroporto que leva o nome do saudoso 
amigo Luís Eduardo Magalhães. Nós ampliamos esse 
aeroporto para que ele possa receber seis milhões 
de passageiros por ano. Hoje ele já está superado, já 
precisa de nova ampliação. Então, temos que projetar 
o crescimento futuro da Bahia. Não podemos deixar a 
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Bahia estagnada, com falta de aeroportos, com falta 
de ferrovias, com falta de portos... Isso aí, sem som-
bra de dúvida, estrangula o crescimento da Bahia, Sr. 
Presidente. 

Nós estaremos aqui, sempre nessa trincheira de 
luta, a favor do nosso Estado. Isso incomoda alguns, 
mas esse tem sido meu papel aqui no Senado Fede-
ral e vai continuar sendo. Foi esse meu papel como 
Governador.

Entre essas lutas, havia esse paradigma que 
não se alcançava, esse obstáculo intransponível que 
era ter uma indústria de ponta no Nordeste brasileiro. 
E o que representa mais modernidade a não ser uma 
indústria automobilística? Pois com seu apoio e de to-
dos os Governadores do Nordeste, àquela época, nós 
conseguimos vencer as barreiras políticas colocadas, 
até por alguns que não entendiam a necessidade da 
Ford no Nordeste brasileiro, não só na Bahia, mas para 
todo o Nordeste, e levamos a Ford para a Bahia. Hoje 
a Ford está lá, caminhando para uma produção anual 
de 300 mil veículos, aproximadamente 7% ou 8% da 
produção nacional de veículos. 

Então, são batalhas que são vencidas. Alguns 
chegam e dizem que não existia Bahia para trás, que 
a Bahia só existe daqui para frente. Não existe nada 
mais falacioso do que isto, Sr. Presidente. Nós temos 
história. V. Exª é testemunha viva dessa história de como 
construímos o grande Estado que é a Bahia.

É preciso que os atuais detentores de poder na 
Bahia reconheçam o que foi feito no passado e proje-
tem o futuro. Na Bahia, hoje se diz, Sr. Presidente, em 
discursos oficiais, que as conquistas são do ponto de 
vista meramente de mudança comportamental, con-
quistas que não são tangíveis, intangíveis, como se 
todas essas conquistas, de estradas, de escolas, de 
faculdades – foram criadas quatro faculdades estadu-
ais no Estado da Bahia nas últimas décadas –, como 
se tudo isso não trouxesse exatamente um avanço da 
sociedade baiana. Traz, sem sombra de dúvida, um 
avanço. É essa Bahia que tem trazido orgulho a V. Exª, 
como tem trazido para mim.

Agora, aqueles que efetivamente não querem 
reconhecer como a Bahia se desenvolveu, como ela 
avançou, vão dizer que as conquistas são além do 
muro, são conquistas intangíveis. Devem ser tão in-
tangíveis que estão longe da vista do povo baiano, 
porque não adianta a propaganda. A propaganda não 
supera, Sr. Presidente, a realidade, nunca vai superar. 
A propaganda pode vir num invólucro e até chegar, 
em determinado momento, a iludir parte da popula-
ção, mas não a ilude por todo o tempo. O povo faz a 
comparação entre o que está vendo na propaganda, 

que é virtual, e o que está vendo na realidade do dia 
a dia do povo da Bahia.

Mas, Sr. Presidente, nessa linha da luta pela 
Bahia é que eu sempre tenho me pautado aqui por 
ser defensor da lavoura cacaueira, uma lavoura que 
impacta a vida de mais de cem Municípios baianos. 
Mais de um milhão de pessoas, trabalhadores, são im-
pactadas diretamente pela lavoura do cacau. Por isso, 
Sr. Presidente, nós temos lutado, e quero comemorar 
aqui o avanço que nós obtivemos com a sanção pelo 
Presidente da República da Medida Provisória nº 472, 
que foi transformada na Lei nº 12.249.

Ao mesmo tempo, quero comemorar, Sr. Presi-
dente, também a sanção da Lei nº 12.252, oriunda da 
Medida Provisória nº 475, aquela dos aposentados. 
Muitos diziam que nós estávamos aqui sendo irres-
ponsáveis ao darmos um aumento melhor para o apo-
sentado. Nós conseguimos aprová-lo, e foi sancionado 
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando 
que o Congresso brasileiro estava correto e fez uma 
ação extremamente importante e de justiça total para 
com o povo aposentado do nosso País. 

Então, Sr. Presidente, comemoramos essas duas 
vitórias. Essas duas questões, inclusive, foram maté-
rias do jornal A Tarde: “Produtores de cacau da Bahia 
têm desconto de 30% nas suas dívidas”. A outra man-
chete foi: “Aposentados e pensionistas do INSS terão 
aumento de 7,72%”.

No caso da Lei nº 12.249, o art. 138 foi oriun-
do de uma emenda de minha autoria, Sr. Presidente, 
que foi incorporada aqui – agradeço mais uma vez – 
pelo Relator da Medida Provisória nº 472, o Senador 
Romero Jucá. Isso após intensas negociações e uma 
resistência muito grande por parte dos burocratas 
do Ministério da Fazenda, mas foi conseguido que a 
maioria dos dispositivos das questões fosse aprovada 
e sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, a quem nós agradecemos o compromisso com a 
região. Foi a sensibilidade do Presidente Lula e a força 
do Congresso Nacional aqui no Senado e na Câma-
ra que mantiveram a minha emenda e resultaram no 
avanço que hoje podemos comemorar.

Sr. Presidente, vou mencionar as nossas con-
quistas, as conquistas para uma região produtora de 
cacau, que sofreu com as agruras da vassoura-de-
bruxa, com o aumento do endividamento dos produ-
tores, com a queda da produção, com o aumento do 
desemprego, da miséria e da violência, enfim, com a 
degradação social.

Primeiro, foi conseguido um aumento nas tabelas 
de desconto para os produtores no âmbito do PAC do 
Cacau em todas as etapas do programa. Destaco que 
o desconto para renegociação das dívidas acima de 
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R$100 mil aumentou de 35% para 50% nas etapas 1 
e 2, enquanto que o desconto para liquidação nessas 
mesmas etapas aumentou de 45% para 55%.

Um segundo ponto aprovado permite aos agri-
cultores com parcelas atrasadas de débitos com pro-
grama de securitização, o chamado Pesa, que possam 
quitá-las até o final do ano sem perder o bônus de 
adimplência de 5% e livre de multas.

Um terceiro avanço foi que conseguimos ampliar 
o prazo até 30 de novembro para liquidação ou rene-
gociação dos devedores que estão inscritos na Dívida 
Ativa da União ou na iminência dessa inscrição. Esse 
prazo também é válido para suspensão das execu-
ções fiscais. 

Conforme a Associação dos Produtores de Ca-
cau, é engano achar que as maiores dívidas são dos 
grandes produtores. Conforme matéria do próprio jornal 
A Tarde, em entrevista à Associação dos Produtores 
de Cacau, afirmou-se: “Aqueles que tomaram R$70 
mil de empréstimo ao Banco do Brasil na década de 
90 têm hoje débitos em torno de R$500 mil, em razão 
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e juros de 
mais 8,5% ao ano”.

É claro que os nossos juros elevados – e todos 
nós, no Brasil, sabemos que temos os maiores juros 
do mundo, lamentavelmente ainda, e recentemente 
mais uma vez aumentados, incrementados pelo Ban-
co Central –, Sr. Presidente, transformam uma dívida 
pequena ou média na sua origem em uma dívida as-
tronômica, impagável à luz da capacidade de produção 
e da rentabilidade de algumas atividades, entre elas a 
atividade cacaueira.

A produção de cacau na Bahia, que já esteve 
próxima a 400 mil toneladas – chegou a 380 mil tonela-
das/ano –, atualmente situa-se entre 100 mil a 150 mil 
toneladas, Sr. Presidente. Nós, que éramos o segun-
do maior produtor do mundo, francos exportadores de 
cacau, passamos a ser importadores, para manter em 
funcionamento o nosso parque moageiro de amêndoas 
de cacau localizado no belo Município de Ilhéus.

A partir da vassoura-de-bruxa, as produtividades 
das lavouras passaram a declinar acentuadamente, 
com perdas médias ao redor de 85%. Essa situação 
agravou as condições financeiras dos produtores, que já 
estavam combalidas, em razão da queda internacional 
do preço do cacau, em razão dos elevados estoques 
no mercado e – eu até diria, Sr. Presidente – das mu-
danças climáticas, porque nunca mais essa região, há 
mais de duas décadas, tem assistido a chuvas regula-
res, baixando a produtividade na região.

Vim de lá esta semana. Estavam todos assustados 
com a perda da floração, da birração, que tinha sido 
perdida por falta de chuva, absolutamente também por 

falta de chuva. Quer dizer, uma coisa atrás da outra, 
Sr. Presidente. E, às vezes, falta sensibilidade de quem 
vive em Brasília, em gabinetes com ar condicionado, 
com poltronas acolchoadas, com salários garantidos, 
pagos por todos nós; com aqueles que estão viven-
do sol a chuva – agora, sol a sol, porque não há mais 
chuva na região –, que ficam a olhar para o céu para 
rogar por um pouco de chuva e, quando vão vender 
a sua produção, que é baixa, também não encontram 
preço merecido de mercado.

Então, Sr. Presidente, é válido mencionar que os 
produtores maiores são justamente aqueles que mais 
desempregaram, gerando condições para a degradação 
social em toda a região. Nesse período de vinte anos, 
mais de 250 mil empregos foram perdidos.

Não podemos esquecer, Sr. Presidente, que a 
produção de cacau na Bahia é observada, como eu já 
disse, em mais de cem Municípios, que juntos somam 
uma população absoluta de três milhões de habitantes, 
com 30% dela praticamente ligada exatamente a essa 
atividade da lavoura cacaueira.

Então, foi por esses motivos que apresentei essa 
emenda, lutei e vou continuar lutando para proteger 
essa lavoura, para que se reconheça e se faça o que 
é necessário para que a lavoura cacaueira possa ser 
recuperada. Porque continua passando por uma crise. 
Nós vamos ganhando batalhas, pequenas batalhas, 
mas a guerra continua. A guerra é exatamente contra 
o desequilíbrio econômico, que atinge os produtores 
de cacau no momento atual que vivemos. 

O que foi vetado pelo Presidente? Foi a compra, 
pelo Banco do Nordeste, das dívidas do Pesa dos 
produtores de cacau, que daria condições para uma 
renegociação dos produtores que não estão atual-
mente conseguindo arcar com a dívida, inclusive com 
a possibilidade de crédito novo para custeio e investi-
mento nas lavouras.

Espero que essa questão também possa ser 
resolvida, assim como a extensão do prazo até 30 
de dezembro para adesão ao PAC do Cacau, bem 
como o dispositivo que possibilita a renegociação dos 
contratos com recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE) ou no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), até 30 de abril de 2004, nas mesmas 
condições estabelecidas para a etapa 4 do Programa 
de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana.

Isso aqui, Sr. Presidente, já está acordado com 
o Governo Federal, com o Ministério da Fazenda. Não 
há por que mais delongas. O que aconteceu foi que 
também havia uma emenda apresentada pelo Senador 
Romero Jucá à Medida Provisória nº 472, mas, quan-
do chegou à Câmara, só se aprovou a minha emenda, 
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quando deveriam ter sido incorporadas a minha e a 
do Senador Romero Jucá. Não feito isso, aprovou-se 
a minha. Avançamos. Mas aquela parte já pactuada e 
aceita pelo Governo Federal poderá ser resolvida por 
meio de medidas de resolução do Ministério da Fa-
zenda, de medidas meramente administrativas, não 
precisando passar mais por esta Casa. 

Essa é a luta que esperamos ver também agora 
feita justiça pelo Governo Federal, pelo Ministério da 
Fazenda, porque não há a menor dúvida de que eles 
já aceitaram essas conquistas.

Sr. Presidente, por fim, saindo da questão do ca-
cau, que será sempre motivo de minha presença nesta 
tribuna, enquanto essa luta não for totalmente vencida, 
quero comemorar, mais uma vez, a questão dos apo-
sentados, uma luta de que V. Exª participou ativamente 
com tantos Senadores desta Casa e que diziam que 
seria impossível, que seria vetado e não houve nada 
disso. Foi aprovado e, com isso, esse grupo de apo-
sentados terá um ganho acima do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, os aposentados que ganham 
acima do salário mínimo. 

Foi um avanço, mas o Congresso Nacional deve 
lutar para manter o mesmo índice de reajuste para o 
salário mínimo, para que não haja essa discrimina-
ção, nem que para isso o Governo tenha de cortar as 
despesas menos importantes, como o custeio da má-
quina, diárias, passagens etc. Não podemos querer 
fazer ajuste fiscal em cima de aposentados brasileiros. 
Passou-se esse tempo, Sr. Presidente.

Foi para isso que o povo brasileiro elegeu, inclu-
sive, o Presidente Lula, na expectativa de que possa-
mos fazer mais justiça social no Brasil. O que não dá 
é ver homens e mulheres neste País perdendo poder 
de compra em termos de salários mínimos justamen-
te no período de vida em que eles se defrontam com 
despesas elevadas como medicamentos e planos de 
saúde.

Assim, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, a participação do Congresso Nacional nessas 
duas matérias foi fundamental, quebrando resistência 
de setores do próprio Governo que se mostravam in-
sensíveis às lutas dos cacauicultores da Bahia e dos 
aposentados de todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo con-
cedido.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Acabamos de receber um documento do Líder do 
PTB, Senador Gim Argello, permitindo que use da 
palavra, nesta sessão, pela Liderança, o Senador do 
PTB, Sérgio Zambiasi, que representa o Estado do 
Rio Grande do Sul.

Convidamos o Senador Sérgio Zambiasi, do Rio 
Grande do Sul, para usar da tribuna pelo tempo que 
achar conveniente.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, 
muito obrigado pelo espaço concedido para este pro-
nunciamento, que entendo ser de interesse, acima de 
tudo, humanitário.

Está acontecendo no Rio Grande do Sul, du-
rante todo este ano e até o final do ano, um ciclo de 
palestras, de conferências, intitulado “Fronteiras do 
Pensamento”.

Ontem à noite, nós contamos com mais uma 
presença importante: um destacado médico africano, 
congolês, que dedica a sua vida profissional a serviço 
dos direitos humanos não apenas do seu país, mas 
do mundo.

Ele chegou sábado em Porto Alegre e pronunciou-
se ontem à noite para centenas de pessoas. Hoje pela 
manhã esteve em mais uma palestra, dessa vez no 
Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, quando falou sobre o compromisso social da 
Medicina. A entrada foi franca. 

Ele faz uma cruzada mundial, num verdadeiro 
clamor, com o objetivo de estancar a violência que há 
mais de uma década assola a República Democrática 
do Congo e Zaire, pela sensibilização da comunidade 
internacional, especialmente de países emergentes 
como o Brasil.

Eu retiro essas informações das páginas dos jor-
nais Zero Hora e Correio do Povo, que dão grandes 
espaços, em suas páginas, à presença desse premiado 
médico humanitário congolês, que permanece em Porto 
Alegre até amanhã e pode até estender, com o apoio 
dos patrocinadores desse importantíssimo evento.

Os apoiadores do evento “Fronteiras do Pensa-
mento” são Braskem, Grupo RBS, Unimed Porto Ale-
gre, Gerdau, Instituto Claro, Refap, Anhanguera Edu-
cacional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
e Prefeitura de Porto Alegre.

Nas suas palavras de ontem, Mukwege, que é 
ginecologista e obstetra em Bukavu, cidade do leste do 
seu país, falou do atendimento a mulheres vítimas de 
estupro e mutilação na guerra entre bandos armados 
pelo controle de áreas ricas em minérios. 

Ele, que já foi premiado com o Prêmio Olof Pal-
me, instituído pela Suécia, de direitos humanos, que 
dá para se dizer que é uma prévia do Nobel da Paz, 
inclusive, no ano passado, esteve indicado ao Nobel 
da Paz, que foi recebido pelo Presidente Obama, dos 
Estados Unidos. Mas ele, mais uma vez, este ano, está 
entre os indicados por seu impressionante trabalho hu-
manitário. Ele tenta chamar a atenção do mundo para 
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o que seu país está vivendo. A sua palestra, ontem, 
emocionou centenas de pessoas que lá estavam, assim 
como esta manhã no Salão de Atos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

E, extraindo um pouco das informações que estão 
aqui nos jornais, Presidente Mão Santa, V. Exª, que é 
médico, pode entender um pouco a preocupação desse 
profissional da saúde, que começou a sua vida, jovem, 
filho de um pastor da Igreja Pentecostal, no seu país, 
na infância, acostumado a acompanhar o pai a hospi-
tais, o pai, pastor, que rezava pelos pacientes vítimas 
da guerra. E ele se lembra de ter perguntado por que 
o pai não ajudava as vítimas, em vez de se limitar a 
rezar por elas. E ele ouviu a resposta do pai: “Rezo, 
porque não sou médico”. 

Ele, então, colocou na cabeça que deveria ser 
médico e formou-se em Medicina no Burundi, com es-
pecialização em Ginecologia e Obstetrícia na França. 
Mukwege viu o seu trabalho ganhar relevância inter-
nacional, em 2008, ao receber exatamente o prêmio 
Olof Palme, instituído em homenagem ao ex-Primei-
ro-Ministro da Suécia e considerado uma espécie de 
preliminar ao Premio Nobel da Paz. Ele também foi 
agraciado com a Legião de Honra da França, a mais 
alta condecoração concedida pelo Governo francês, e 
com o título de Africano do Ano, em 2008, pelo jornal 
nigeriano Daily Trusty.

Ele, em sua palestra, falou de uma guerra que 
já dura mais de 10 anos em seu país. E ele diz que 
a guerra não é entre grupos que queiram controlar o 
território, não é uma guerra entre tribos, entre raças, 
entre religiões ou mesmo entre etnias. É uma guerra 
pelo controle das minas de coltan e de cassiterita, 
minérios utilizados na fabricação de telefones celula-
res e de laptops. Há multinacionais interessadas em 
obter esse minerais. Classifico-a – disse ele – como 
uma guerra inútil, porque é possível obter essas ma-
térias primas – e aqui vem um detalhe – porque o seu 
clamor, porque os grupos que lá estão nessa guerra 
econômica assassinam e vitimizam as mulheres, Se-
nador Mão Santa. 

É algo realmente impressionante o depoimento 
dele. Ele diz que as mulheres são as principais vítimas 
dessa guerra, porque a violação, a mutilação e a des-
truição do aparelho genital delas são utilizados como 
uma espécie de estratégia dessa guerra econômica. 

É uma estratégia porque é utilizada de 
forma deliberada. Destruir o aparelho genital 
das mulheres, que são o pilar da família, sem 
matá-las, diante dos maridos, dos filhos e dos 
vizinhos é uma forma de destruí-las não apenas 
fisicamente, mas também psicologicamente, e 
[destruindo também assim a família] os seus 

maridos e os seus filhos. É uma maneira de 
destruir o tecido social, de destruir todos os 
valores, de desorganizar uma sociedade que 
já não era tão organizada. 

Ele, em seu depoimento, fala da maneira como 
a guerra ocorre, uma guerra que destrói a comunida-
de local e cria um espaço em que os grupos armados 
exploram o coltan e a cassiterita sem controle e os 
exportam para o mercado mundial. 

Ele denuncia que mais de cinco milhões de con-
goleses foram mortos, mulheres foram estupradas e 
mutiladas diante de seus maridos e filhos. Há mais de 
dois milhões de deslocados. E, aqui, há de se pergun-
tar se não seria o caso de a Organização Mundial do 
Comércio e os governos reagirem diante de empresas 
que se utilizam desse material vindo dessas minas do 
Congo, sabendo da forma como esse material é obtido 
por esses grupos de terrorismo econômico, que pro-
vocam tamanho sofrimento, vergonha e humilhação 
àquelas comunidades.

Não seria o caso de se fazer um boicote às em-
presas que fabricam telefones celulares e laptops, de 
não se permitir a importação ao fabrico de tais produ-
tos com materiais adquiridos dessas minas do Con-
go, enquanto a ONU não agir de forma mais efetiva, e 
não apenas colocando, como agora, 15 mil ou 20 mil 
soldados e permanecer lá simplesmente como obser-
vadora, sem uma intervenção direta na proteção às 
pessoas, às famílias, às mulheres, às crianças e aos 
homens que lá vivem?

Ele disse:

Estive no Parlamento Europeu e lhes 
informei do que se passa na República De-
mocrática do Congo. Dei informações ao Se-
nado americano. Hillary Clinton (Secretária de 
Estado dos EUA) esteve no ano passado na 
República Democrática do Congo, viu a rea-
lidade com seus olhos e ouviu relatos. O que 
acontece lá é conhecido. Temos a força mais 
importante da ONU: 16 mil homens. Mas, infe-
lizmente, é na região onde estão esses 16 mil 
homens que ocorrem os piores abusos. Há dois 
anos, um relatório foi emitido, mas não houve 
reação, a não ser da Holanda, da Dinamarca e 
da Suécia. Estados Unidos e China não fizeram 
nada. Creio que, se não há reação, é porque 
há grandes interesses de manter a exploração 
ilegal dos grandes recursos do país.

A gente fica pensando, Presidente Mão Santa: 
estamos em 2010 e, ouvindo um depoimento deste, 
arremete-nos aos primórdios dos tempos. É algo re-
almente impressionante.
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E aqui fico também questionando: por que será 
que não repercute?

Lembro da guerra da Bósnia. Mas a guerra da 
Bósnia estava ali, no quintal da Europa. E o mundo in-
teiro reagiu. A Europa inteira reagiu contra o verdadeiro 
genocídio que lá estava sendo provocado. 

Estava sob os olhos da França, da Alemanha, 
da Inglaterra, da Itália. Então, houve uma reação forte 
em relação ao genocídio na Bósnia. Agora, este é um 
país que está lá dividido entre a Tanzânia, Zâmbia, 
Angola, Uganda, Sudão, Congo. E há uma voz que 
se levanta.

Mas tudo isso, Senador Mão Santa, porque ele 
faz um apelo ao Brasil, o Dr. Denis Mukwege, que se 
coloque em seu lugar, sobre a guerra que mutila as 
mulheres em seu país, para espantar as famílias, para 
retirar, para mandar embora, para provocar migrações, 
humilhando, mutilando as mulheres, humilhando ma-
ridos e filhos, destruindo famílias. Ele fez um apelo 
candente na noite passada, em Porto Alegre, e, nesta 
manhã, na Universidade Federal.

E quero reproduzir suas palavras:

“Minha presença aqui é para conquistar 
a voz dos brasileiros. Se minha conferência 
for assistida por mil brasileiros, se a base do 
Brasil pedir, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva será sensibilizado pela situação. Se a 
voz dos brasileiros disser ao presidente que 
está escandalizada com a situação e que a 
violência tem de cessar, isso contará muito. 
Hoje, sentimos a indiferença total do mundo 
[a essa guerra]. O peso do Brasil pode fazer 
a diferença”.

Ele está em Porto Alegre, e, se houver um peque-
no espaço na agenda presidencial, seguramente, os 
patrocinadores do evento, as entidades, as universida-
des – a Universidade Anhanguera, a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul –, o grupo RBS, a Prefeitura 
de Porto Alegre, Gerdau, Claro, Unimed Porto Alegre, 
Braskem, com certeza, providenciarão seu transporte a 
Brasília para que ele possa entregar ao Presidente Lula 
esse clamor, esse apelo para que o Brasil se some a 
esse movimento mundial e tenhamos uma parcela de 
participação contra essa verdadeira barbárie que se 
instala naquele país e que é denunciada na capital do 
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por esse médico 
humanitário e ativista dos direitos humanos.

Em respeito ao seu trabalho é que me pronun-
cio da tribuna desta Casa do Senado e faço um apelo 
ao Itamaraty para que possa intervir, quem sabe hoje 
ainda, e que, através do Itamaraty, tenhamos a pos-
sibilidade de colocarmos esse médico africano, con-

golês, diante do Presidente Lula, nem que seja nos 
próximos dois ou três minutos, e que, com isso, ele 
também some forças para que sua luta, em seu país, 
seja vitoriosa.

Ele denuncia que familiares dele, inclusive, já 
foram assassinados em função da sua batalha contra 
tamanha violência. Mas ele decidiu não desistir, na 
medida em que aprendeu com seu pai que ser médico 
era lutar pela vida.

Aliás, ele traz alguns conceitos pronunciados 
esta manhã no Salão de Atos da Universidade Fede-
ral. Ele diz que “a violência contra a mulher é contra 
nossa humanidade”. Ele mesmo já tratou mais de 21 
mil mulheres vítimas de violência sexual durante todo 
esse tempo. Ele diz que essa violação não é apenas 
uma relação sexual. A violação é uma destruição pela 
forma como ela é provocada por aqueles verdadeiros 
bandidos. “A medicina que não tem a vida como prio-
ridade abdicou de sua vocação de medicina”, diz o 
Dr. Mukwege.

O conferencista defendeu que a África siga um 
caminho baseado em valores próprios, mas sem negli-
genciar valores aportados por outras civilizações:

“Não há democracia sem direitos hu-
manos. Na África, direitos humanos foram 
considerados um luxo. O respeito aos direitos 
humanos é proporcional ao nível de demo-
cracia de um país”. “Na democracia, o poder 
é submetido ao princípio da alternância. Na 
África, presidentes puderam se manter no 
poder até a morte”.

Ele também comentou o papel da ONU na África:

“Penso que a política da ONU na África 
deve ser repensada. A ONU devia ter um papel 
muito mais forte. O papel de observador não 
leva a nada. No genocídio de Ruanda, com 1 
milhão de mortos, a ONU estava lá e saiu.”

Este é um resumo das históricas palestras pro-
nunciadas pelo Dr. Denis Mukwege, ontem à noite e 
hoje pela manhã, em Porto Alegre.

“Nascido em 1955, Mukwege é um dos 
nove filhos de um pastor pentecostal que vi-
sitava hospitais para rezar com os pacientes. 
Quando pequeno, acompanhava o pai nessas 
jornadas e, desde então, descobriu que gos-
taria de ajudar essas pessoas, não apenas 
espiritualmente, mas também na prática. Es-
tudou Medicina no Burundi e lá permaneceu 
no auxílio a mulheres grávidas. Muitas morriam 
porque demoravam a receber atendimento 
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adequado ou eram transportadas em jumentos 
durante o trabalho de parto”.

Mas agora o grau de violência é muito maior, 
infinitamente maior, na medida em que ele denuncia 
a prática das barbáries desses grupos armados, que 
não atuam para se apossar de uma região, mas para 
expulsar as famílias de lá para que grupos econômi-
cos possam escravizar os que restam, em função da 
brutal humilhação a que submetem as mulheres, que 
sofrem essa brutalidade, essa humilhação, essa vio-
lência; e seus maridos passam a ser escravizados a 
partir da humilhação provocada contra as mulheres 
diante deles.

Para completar, Senador Mão Santa, e para não 
provocar ou atiçar ainda mais a indignação, ele denuncia 
que esses grupos de bandidos “...atiram na genitália, 
inserem baionetas, pedaços de paus, deixando suas 
marcas. Querem traumatizar ao máximo e não há dis-
tinção de idade: atingem de crianças a idosas”.

Ele comentou, em sua palestra, que as mulheres 
tentam esconder as agressões e a sua primeira reação, 
depois de agredidas, é proteger sua dignidade. Mas, 
diz ele, não há como esconder.

As vítimas chegam ao hospital sozinhas ou enca-
minhadas por associações. Mas, segundo Mukwege, 
os voluntários que atuam na proteção dessas mulheres 
não têm capacidade de atender todas as vítimas que 
chegam diariamente aos hospitais. E os casos vêm 
aumentando. Ano passado, foram 5.500 casos.

Mais uma vez deixo aqui, da tribuna do Senado, 
este apelo, esperando que a assessoria de agenda do 
Presidente Lula ou o Itamaraty possam manifestar-se, 
quem sabe amanhã, ou quinta-feira, ainda, para aco-
lher e ouvir o clamor desse homem que o mundo re-
conhece como uma das grandes bandeiras universais 
na luta pelos direitos humanos no mundo.

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

Este foi o Senador Zambiasi, denunciando atrocidades 
e barbáries que vive ainda o Congo.

Sobre a mesa, parecer que passo ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 965, DE 2010

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 544, de 2010, da Senadora 
Kátia Abreu, relativo ao envio de informa-
ções, pelo Ministro de Estado da Saúde, so-
bre os estudos científicos que embasaram 
as notas técnicas publicadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
no processo de reavaliação toxicológica 

dos ingredientes ativos endossulfan, ace-
fato, methamidofos, cihexatina, fosmete e 
triclorofon.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 544, 
de 2010, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que 
requer sejam solicitadas, ao Ministro de Estado da 
Saúde, informações acerca dos estudos científicos 
que embasaram as notas técnicas publicadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no 
processo de reavaliação toxicológica dos ingredientes 
ativos endossulfan, acefato, methamidofos, cihexatina, 
fosmete e triclorfon.

II – Análise

Compete à Mesa, nos termos do art. 215, inciso 
I, a, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
decidir sobre os requerimentos de informações formu-
lados pelo Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro 
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado 
à Presidência da República, para esclarecimento de 
assunto que esteja incluído na área de competência 
dessa autoridade.

O requerimento em tela está amparado no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 216 do RISF, que dá ao Senado Federal a prerro-
gativa de solicitar esclarecimentos sobre qualquer as-
sunto submetido a sua apreciação ou atinente à sua 
competência fiscalizadora.

O requerimento obedece às normas constitu-
cionais e regimentais concernentes aos pedidos de 
informações a autoridades do Poder Executivo, bem 
como ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal 
nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 544, de 2010.

Sala de Reuniões, 22 de junho de 2010. – Sena-
dor Heráclito Fortes – Senador Marconi Perilo – Se-
nador Ademir Santana – Senadora Patrícia Saboya 
– Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado Federal aprovou, em sua 3ª Reunião, realiza-
da em 22 de junho do corrente ano, o Requerimento 
de Informação nº 544, de 2010, nos termos do seu 
relatório.

Será cumprida a decisão da Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 88, de 2010, do Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, comunicando a rejeição, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 51, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 88/2010 – CCT

Brasília, 23 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática, rejeitou em 
caráter terminativo, o Projeto de Lei da Câmara nº 51, 
de 2009, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Rubens Otoni, que “Regulamenta as transmissões da 
TV Câmara, da TV Senado e da TV Justiça, em canal 
aberto, para todo o território nacional”.

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

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

– Nº 170, de 2010 (nº 313/2010, na origem), resti-
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 19, de 2010 (nº 3.931/2008, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, 
que reconhece a responsabilidade do Estado 
brasileiro pela destruição, no ano de 1964, da 
sede da União Nacional dos Estudantes – UNE, 
localizada no Município do Rio de Janeiro, e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.260, de 21 de junho de 2010; 

– Nº 171, de 2010 (nº 316/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 48, 
de 2010 (nº 4.026/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimen-
to efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região e dá outras providências, sancio-

nado e transformado na Lei nº 12.263, de 21 de 
junho de 2010;

– Nº 172, de 2010 (nº 320/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 
2010 (nº 6.417/2009, na Casa de origem), de ini-
ciativa do Presidente da República, que promove 
post mortem o diplomata Marcus Vinícius da Cruz 
de Mello de Moraes, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.265, de 21 de junho de 2010;

– Nº 173, de 2010 (nº 312/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 12, 
de 2010 (nº 3.454/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Superior Tribunal Militar, que dispõe 
sobre a criação de cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções comissionadas nos Quadros 
de Pessoal da Justiça Militar da União, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.259, de 21 de 
junho de 2010;

– Nº 174, 2010 (nº 315/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 47, 
de 2010 (nº 4.024/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.262, de 21 de junho de 2010;

– Nº 175, 2010 (nº 314/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 24, 
de 2010 (nº 5.546/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
11.348, de 27 de setembro de 2006, para con-
validar atos praticados por servidores e efeitos 
financeiros decorrentes do exercício das funções 
comissionadas de nível 02, criadas por ato admi-
nistrativo interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.261, de 21 de junho de 2010; 

– Nº 176, 2010 (nº 336/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 21, 
de 2010 (nº 5.234/2009, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a doar 3 (três) ae-
ronaves T-27 Tucano à República do Paraguai, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.271, de 
24 de junho de 2010;

– Nº 177, 2010 (nº 337/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 34, 
de 2010 (nº 3.959/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos em comissão do Gru-
po-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
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destinados à Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.272, de 24 de junho de 2010; 

– Nº 178, 2010 (nº 335/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 
6, de 2010 (proveniente da Medida Provisória 
nº 482, de 2010), que dispõe sobre medidas de 
suspensão de concessões ou outras obrigações 
do País relativas aos direitos de propriedade in-
telectual e outros, em casos de descumprimento 
de obrigações do Acordo Constitutivo da Orga-
nização Mundial do Comércio – OMC, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.270, de 24 de 
junho de 2010; 

– Nº 179, 2010 (nº 338/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 49, 
de 2010 (nº 4.355/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e dá 
outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.273, de 24 de junho de 2010; e

– Nº 180, de 2010 (nº 339/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 53, 
de 2010 (nº 3.944/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação das Funções Comissionadas do 
INPI – FCINPI, a extinção de cargos em comissão 
do grupo DAS, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de 
outubro de 2007, para dispor sobre a remunera-
ção das FCINPI, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.274, de 24 de junho de 2010.

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

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

Pela ordem, Senador Tião Viana.
O Senador Tião Viana representa o Acre, numa 

das mais belas histórias de bravura do nosso Brasil e 
o melhor da nossa nova geração política.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado 
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
faz da ciência médica a mais humana das ciências. É 
um benfeitor da humanidade e grandioso ex-Presidente 
desta Casa em momento difícil e turbulento.

V. Exª com a palavra, pela ordem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, Sr. Pre-
sidente. É para solicitar a minha inscrição para uma 
breve comunicação, se for possível neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito aqui pelo Dr. João Pedro, num dia de 
São Pedro, em homenagem a ele também.

Queremos homenagear os alunos da 5ª série do 
Centro de Ensino Fundamental nº 26, da Ceilândia, 
Distrito Federal. Sejam bem-vindos!

Olavo Bilac disse às crianças que não verão ne-
nhum país como este.

A Presidência congratula-se com a presença 
honrosa do extraordinário Deputado Federal Anto-
nio Carlos Magalhães Neto, herdeiro político do mais 
bravo baiano. Teve Rui Barbosa e Antonio Carlos Ma-
galhães. Ele foi o executivo. Deus fez o mundo, e ele, 
com certeza, retocou a Bahia. Foi ele, sem dúvida, 
um dos mais bravos legisladores. Relembro isso para 
que o neto, o seu Partido e todos nós tenhamos a 
coragem de Antonio Carlos Magalhães. Ele, sábio, 
demonstrou ao País e a todos nós que a democracia 
tem três poderes equipotentes. Um olhando o outro; 
um freando o outro. Um muito rico, que é o Executivo 
e tem os bancos. Um muito poderoso, o que prende, 
ameaça, caça. Mas Antonio Carlos Magalhães mos-
trou que a sabedoria está aqui. Nós somos nascidos 
da democracia, filhos do voto, nós somos o povo. E 
com uma CPI, ele fez este País refletir e conhecer os 
“lalaus” da República.

Por isso que Jesus disse: “Bem aventurados os 
que têm fome e sede de justiça, porque eles serão 
fartos.” E mais adiante, o filho de Deus disse: “Bem 
aventurados os que sofrem perseguição por causa da 
justiça, porque deles é o reino dos Céus.”

Com a palavra, Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mão Santa, Srs. Senadores, eu 
trago uma manifestação de apreço, de aplauso ao 
Governador do Estado, Binho Marques, por uma ex-
cepcional conquista do meu Estado no dia de ontem 
que foi a assinatura, numa reunião interministerial, da 
autorização para a criação da Zona de Processamento 
de Exportação no Estado do Acre.

Trata-se de uma matéria considerada prioritária 
em termos estratégicos para o Brasil. Com relação ao 
Acre, está envolvido agora no novo desenho da ge-
ografia da América do Sul porque, além do canal do 
Panamá, nós estamos abrindo, em mais de 500 anos 
de existência, uma via de integração entre os ocea-
nos Atlântico e Pacífico, passando pelo nosso País e 
pelo país dos irmãos peruanos a chamada Rodovia 
Bioceânica. Nós vamos ter uma nova relação econô-
mica, política e cultural com os povos andinos. Temos 
ali mais de 30 milhões de cidadãos que estavam de 
costas para a Amazônia brasileira e que agora terão 
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uma vida de integração entre o Peru e a Bolívia. E 
estaremos de frente para o mercado asiático também 
como um mercado cuja rota de integração reduzirá em 
12 dias o transporte marítimo, se tivermos que escoar 
produtos pelo Canal do Panamá.

No mais, o Peru é um país que basicamente tem 
suas compras de insumo, as necessidades comuns de 
seu dia a dia e as necessidades estratégicas oriundas do 
Canadá, da costa mexicana e da costa oeste americana; 
e nós, agora, poderemos entrar nesse mercado estraté-
gico de incentivo aos produtos industrializados, além da 
integração social, econômica, cultural e política.

A Zona de Processamento de Exportação vai 
permitir que entremos na era da incorporação da tec-
nologia industrial dentro da nossa região, fortalecen-
do o acesso à mão de obra com qualidade, melhores 
salários para a juventude, melhores oportunidades de 
renda para a nossa comunidade.

Itens oriundos da atividade madeireira, como a ma-
deira manejada com sustentabilidade, obedecendo aos 
mais rigorosos preceitos de uso sustentável da floresta 
e de preservação ambiental associados a itens como as 
frutas tropicais e a castanha, por exemplo – o Acre é o 
maior produtor brasileiro de castanha, e há um mercado 
sedento desses produtos na Ásia e nas regiões andinas 
– , as carnes que temos a oferecer também – a carne 
suína, a carne bovina, o pescado, o frango – são pro-
dutos que podem constituir uma nova e extraordinária 
frente de escoamento de produtos que tenham que ser 
incrementados neste momento no nosso Estado.

Os produtos da biodiversidade da Floresta Ama-
zônica também. Os óleos, as essências, os fitoterápicos 
são todos itens que nos apontam uma oportunidade 
de futuro extraordinária.

A reunião dos cinco Ministros, conduzida pelo 
Ministro Miguel Jorge, do Desenvolvimento Indústria 
e Comércio, abre um novo horizonte na história eco-
nômica, estratégica da Amazônia brasileira, sobretudo 
no Estado do Acre. 

Agora nós vamos aguardar a assinatura do de-
creto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi 
quem incentivou esse tipo de alternativa para o Brasil, 
entendendo, por sua visão de estadista, o que Deng 
Xiaoping fez na Ásia brasileira, quando olhou desta-
cadamente para as Zonas Especiais de Exportação 
como uma grande saída para as relações comerciais 
e com tecnologia incorporada do mercado chinês para 
o mundo. Eu tive oportunidade de visitar regiões espe-
cificas da China envolvidas com esses itens e fiquei 
muito impressionado com o significado da qualidade 
de vida, fortalecimento comercial, renda per capita e 
desenvolvimento humano para as regiões beneficiadas 
pelas Zonas Especiais de Exportação daquele país.

Então, trago aqui o agradecimento sincero do povo 
acreano ao Presidente da República por estar incenti-
vando essa atividade. Faça-se justiça: é uma lei que teve 
como autor o Presidente do Senado José Sarney; lei que 
tramitou nesta Casa, foi aprovada após longos anos de 
luta. É uma nova oportunidade para os povos da Ama-
zônia, de outras regiões do Brasil, e nós temos hoje a 
oportunidade de ver o Acre inserido numa outra etapa 
do seu desenvolvimento estratégico, socioeconômico e 
cultural. Ou seja, abrimos os portais de integração com 
a Ásia e com a América andina, Sr. Presidente. 

Então, Trago o agradecimento e os cumprimentos 
ao Governador Binho Marques por ter levado o Gover-
no do Estado tratando com prioridade essa questão, 
envolvendo Federação das Indústrias do Estado, Fede-
ração de Comércio, Federação da Agricultura do nosso 
Estado. Então, o meu cumprimento sincero. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Tião Viana, vamos aqui para o debate qua-
lificado. Isso é que melhorou o Senado da República: 
o debate qualificado e essas modernidade de todos 
participarem, inclusive o Presidente. Esse era um erro 
do passado e estamos inovando para melhorar.

Atentai bem, V. Exª falou em caju. Quero lhe dizer 
que um dos meus orgulhos quando governei o Piauí tendo 
essa visão, eu com o Secretário da Agricultura, que é o 
Deputado Federal Marcelo Castro, plantamos 20 milhões 
de pés de caju. Quero lhe perguntar se vocês lá têm kow-
how de um melhor refrigerante que a cajuína.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – A cajuína 
é maravilhosa e é feita artesanalmente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois é. Quero dizer a riqueza: o suco de caju, os doces 
do caju são as maiores riquezas. Então, me orgulho 
de ter plantado esses 20.... Aliás, eu não, o povo do 
Piauí, eu era o Governador e foi até Secretário de Agri-
cultura, Dr. Marcelo Castro, que é Deputado Federal. 
Para você ter uma idéia, cada menino que nascia ga-
nhava uma planta do caju, uma muda, durante a épo-
ca. Implantamos 27 fábricas de castanha, porque ela 
saiu toda para o Ceará, que era industrializada, uma 
a Eurocastanha. E eu vi o valor daquilo em dólar na 
Europa. Então, é uma riqueza. Eu queria convidá-lo, 
V. Exª que já, já, será o governador, a ver hoje uma 
das maiores riquezas do Piauí: o caju. Além disso, o 
valor da castanha que vi na Europa, em uma das 27, 
uma multinacional, a Eurocastanha, da Espanha, de 
Barcelona, eu e vi o valor em dólar e era exportado e 
outras nativas. Inclusive em Picos, que é a nossa São 
Paulo do Piauí, a cidade industrial, teve um mecânico, 
nato, nativo, um técnico, que fez uma máquina para 
essas fábricas de castanha.
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Eu queria convidá-lo a ver o enriquecimento do Piauí 
com a produção de castanha, o suco, o doce e tudo.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço, 
muito sensibilizado, a V. Exª e o convido para uma visita 
quando estivermos inaugurando a Zona de Processa-
mento de Exportação do Acre, para levar as idéias de 
um homem experiente na vida pública, um empreen-
dedor e que tem amor pela força de trabalho do povo 
nordestino e do povo da Amazônia brasileira.

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

agradeço e acho que devemos marchar juntos na pes-
quisa e na comercialização dos produtos do cajueiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está inscrito. V. Exª já tinha dado um telefonema e a 
nossa Secretária Executiva, Drª Cláudia Lyra, já fez a 
inscrição de V. Exª, como orador inscrito.

Heráclito Fortes, Senador do Piauí, líder muni-
cipalista.

Então, eu já tinha atendido o seu pedido e feito 
sua inscrição como orador inscrito.

Antonio Carlos Magalhães Neto, por favor, venha 
aqui, que eu quero ouvi-lo, nós somos do Nordeste. Que 
não percamos a bravura de Antonio Carlos Magalhães, 
seu avô. Ceda ele um pouquinho, Flexa. Os tucanos estão 
sabidos demais, já querem prender o Antonio Neto.

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes. Ele é 
do nosso Piauí, representa o DEM e é um extraordi-
nário líder municipalista do nosso Estado, tendo sido, 
inclusive, Prefeito da capital do Piauí, Teresina, quando 
eu era Prefeito da cidade de Parnaíba.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs Senadores, dois assuntos me 
trazem à tribuna hoje. O primeiro deles é registrar, Se-
nador Mão Santa, a nossa participação na convenção 
do último domingo em Teresina, quando fizemos uma 
coligação majoritária e proporcional com o PSDB, com 
o Partido de V. Exª e com o PPS. 

Tivemos uma convenção realizada no Atlantic 
City, em Teresina, com mais de mil presentes ao even-
to. Foram lideranças do interior do Estado, lideranças 
políticas com mandato e sem mandato. Mas, acima de 
tudo, com a militância. E aí ficou consagrada a candi-
datura do ex-Prefeito de Teresina Sílvio Mendes como 
candidato ao Governo do Estado. É bom frisar que Síl-
vio vem liderando todas as pesquisas, com mais de 12 
pontos de diferença sobre o segundo colocado. 

Juntamente com o Senador Mão Santa, tive o 
meu nome aprovado como candidato ao Senado e 
escolhi para suplente o empresário Valter Alencar, do 
ramo de comunicação, que substitui nessa posição o 
ex-Deputado Jesus Tágira, conhecido desta Casa, por 

todos, por sua atuação como Deputado constituinte e 
um grande político em nosso Estado. 

Fiz o convite para que este companheiro perma-
necesse como suplente, mas ele me alegou decisões 
de cunho familiar, que eu respeitei. Fiz substituição dele 
pelo empresário Valter Alencar. A outra suplência está 
sendo ocupada por uma jovem liderança política, ex-
Prefeito de Bom Jesus do Gurguéia e ex-secretário do 
Prefeito Sílvio Mendes, Marcos Elvas. E essa escolha 
tem a simbologia não só de prestigiar o sul do Piauí, 
que vem lutando há muito pela criação do Estado do 
Gurguéia, mas também para prestigiar aquela região. 
Marcos Elvas, além de Prefeito, é um homem muito 
articulado e será o porta-voz nosso na composição 
dessa chapa, representando o sul piauiense. 

É uma maneira concreta de demonstrar o nosso 
apoio a essa vontade, a esse desejo dos piauienses do 
sul do Estado da criação do novo Estado. Portanto, faço 
esse registro e espero que sul do Estado, ao se sentir 
presente nessa chapa, participe nessa caminhada que 
terá início após o registro oficial das candidaturas.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero comunicar 
que dei entrada, conforme anunciei semana passada, 
no projeto de lei que altera a Lei nº 7.802, de julho de 
1989, para dispor, Senador Pedro Simon, sobre defensivo 
agrícola genérico. Nós já temos, tramitando na Casa, um 
projeto para os produtos de origem veterinária.

É evidente que depois do grande sucesso obtido 
pela iniciativa do então Ministro da Saúde José Serra 
na criação do genérico de origem humana, quando ti-
vemos uma queda grande no preço dos medicamentos 
e a população de baixa renda foi a grande beneficiada, 
nós agora estamos trabalhando no sentido da aprova-
ção desses produtos genéricos de origem agrícola. 

Já tramita no Congresso esse projeto para produ-
tos veterinários. Esse projeto tem vários autores – são 
vários os projetos. Eu espero que ele seja aprovado, jun-
tamente com este que dou entrada hoje nesta Casa.

Sr. Presidente, passo a ler o Projeto desde a mo-
dificação dos artigos:

“Art. 1º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 7.802, 
de 11 de julho de 1989, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 2º ....................................................
III – defensivo agrícola genérico: produ-

to técnico equivalente a outro produto técnico 
já registrado. 

Art. 3º ....................................................
§7º A avaliação para determinação da 

equivalência entre produtos técnicos para fins 
de registro de defensivo agrícola genérico será 
realizada com observância dos critérios de 
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equivalência da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação – FAO.

§8º O produto técnico registrado como 
defensivo agrícola genérico não poderá ser 
indicado como produto técnico de referência.

§9º A observância dos eventuais direitos 
de propriedade intelectual protegidos no País 
é de responsabilidade do interessado no re-
gistro do defensivo agrícola genérico.

Art. 2º As aquisições de defensivos agrí-
colas pelo Poder Público e o receituário agro-
nômico adotarão obrigatoriamente a nomen-
clatura do princípio ativo do produto técnico.

Parágrafo único: Nas aquisições a que 
se refere o caput deste artigo, o defensivo 
agrícola genérico, quando houver, terá pre-
ferência sobre os demais, em condições de 
igualdade de preço.

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

JUSTIFICAÇÃO
Primeiramente, é importante destacar que 

a iniciativa de instituir, fabricar e comercializar 
medicamentos genéricos de uso humano repre-
sentou um grande benefício para os consumi-
dores e teve uma excelente aceitação por parte 
da sociedade. Os consumidores passaram a ter 
o direito de adquirir medicamentos com o mes-
mo princípio ativo dos medicamentos de marca, 
mas por um preço bem mais acessível.

Sob inspiração do sucesso dos medica-
mentos genéricos humanos, tramitam no Se-
nado Federal diversas proposições que têm 
por objetivo instituir o medicamento genérico 
de uso veterinário. Essas propostas já estão 
em fase adiantada de tramitação na Casa, 
porém, tratam apenas de produtos de uso 
veterinário, não contemplando os defensivos 
agrícolas genéricos.

Por esse motivo, estou apresentando este 
Projeto de Lei, que tem por finalidade instituir 
o defensivo agrícola genérico. A sua adoção 
incentivará a concorrência entre os fabricantes, 
e certamente resultará em redução dos pre-
ços desses produtos. Tal redução trará maior 
competitividade para a agropecuária brasileira, 
além de benefícios para toda a população, pois 
a diminuição dos custos poderá ser repassada 
para o preço dos alimentos.

Outro efeito importante da medida será 
o incentivo à indústria nacional de defensivos 
agrícolas. A implementação dos genéricos 
propiciará às empresas nacionais melhores 

condições para competir com as grandes mul-
tinacionais do setor.

O Projeto prevê, ainda, a obrigatoriedade 
de adoção da nomenclatura do princípio ativo no 
receituário agronômico e nas compras do Poder 
Público. Estabelece, também, que aquisições 
governamentais, o defensivo agrícola genérico, 
quando houver, terá preferência sobre os demais, 
em condições de igualdade de preço.

Dessa forma, espero contar com o apoio 
dos nobres colegas para a aprovação deste 
projeto, de forma a estender à agricultura os 
benefícios que os genéricos trouxeram para a 
saúde e para o bolso dos brasileiros.

Portanto, essa é a proposta, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que trago a esta Casa, esperando 
contar com a colaboração de todos os Srs. Senadores 
para que a aprovação seja feita na maior brevidade de 
tempo possível.

Era o que eu tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

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

ORDEM DO DIA

A Presidência transfere as matérias constantes 
da pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária.

Não há número legal na Casa para qualquer 
deliberação.

Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
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(apresentado 
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova 
a Programação Monetária para o quarto tri-
mestre de 2009.
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2 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

3 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.
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9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do Título 
VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude).

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

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que dá nova redação 
aos arts. 93 e 95 da Constituição Federal, para 
impedir a utilização da aposentadoria dos ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece.

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece.

11 
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.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-

ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

15 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.
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Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

16 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas.

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas.

Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, na 
Casa de origem, da Deputada Solange Amaral), 
que altera o inciso II do caput do art. 1.641 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil 
(é obrigatório o regime de separação de bens no 
casamento de pessoa maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica.

803ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 31727 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.
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Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009).

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências,para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.
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42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-

sado), que fixa critério para instituição de da-
tas comemorativas.

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dá nova redação ao inciso XI do 
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executi-
vo a realizar doação para a reconstrução de 
Gaza.

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, 
de 2010, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy.

48 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
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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.

49 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004.

50 
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.

51 
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.

52 
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.

53 
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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54 
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.

55 
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-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 
e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 

313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008– Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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 
Inelegibilidades),para declarar a inelegibilida-
de, em quaisquer outros Municípios do mesmo 
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Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos 
na eleição imediatamente anterior.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

59 
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 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 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-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
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Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

61 
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 inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

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 363, 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 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.
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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.

64 
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.

65 
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.

66 
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-

811ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 31735 

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.

67 
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.

68 
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.

69 
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 
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1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 

813ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 31737 

64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

73 
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.

74 
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, fazer constar que a contagem do prazo 
de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

75 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
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a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei Senado nº 
390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

76 
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.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 

para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e – de 
Assuntos Econômicos, Relator: Senador An-
tonio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do 
Senador Antonio Carlos Valadares.

78 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

79 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
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Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Voltamos à lista de oradores.

O Senador Acir Gurgacz não está presente.
Com a palavra o Senador Mão Santa, último 

orador inscrito.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente José Sarney, parlamentares na Casa, brasileiras 
e brasileiros aqui presentes no plenário do Senado ou 
que nos acompanham pelo Sistema de Comunicação 
do Senado; Presidente Sarney, V. Exª contribuiu muito 
para o momento democrático que vivemos; Senador 
Pedro Simon, nós avançamos muito na democracia, 
mas temos, ainda, Senador Edison Lobão, de aper-
feiçoar esse modelo democrático. É preciso relembrar 
que ele nascera muito antes de Cristo. Péricles, lá na 
Grécia – o Edison Lobão que sabe tudo –, o Péricles 
foi o séquito de Péricles. Ele foi o primeiro estadista a 
governar nos princípios da democracia, que era direta. 
Ele levava o povo à praça, à ágora, e fez a primeira 
Constituição da Grécia, direta.

Mas, Edison Lobão, naquele tempo a Grécia 
tinha trinta mil pessoas. Foi complicado fazer consti-
tuição e governar numa democracia direta. Iam para 

a praça, ágora, e todos tinham direito de falar madru-
gada adentro.

Essa democracia na Itália, da sabedoria, de re-
nascimento e tudo, lá ela se engrandeceu sendo repre-
sentativa. Aí apareceu o Senado romano. Era impos-
sível chamar a toda hora todo o povo para fazer leis, e 
passaram a chamar os representantes do povo.

Mas nós não podemos fugir, ô Romeu Tuma, 
àquilo que era sintetizado pelas primeiras palavras 
de Cícero, quando falava. Zezinho, o que é o povo? 
Zezinho, ali, funcionário padrão do Brasil, homem de 
bem. E o Cícero dizia, ó Sarney: “O Senado e o povo 
de Roma”. 

O Senado é o povo. Eu posso dizer, eu digo: o 
Senado e o povo do Brasil. Nós somos filhos da de-
mocracia, do povo, e nós representamos o povo, aqui, 
diante do nosso Presidente, muito forte popularmente. 
E aprendi com Petrônio Portella não agredir os fatos 
– meu líder lá do Piauí. Eu nem entendia, quando eu 
era meninote, fedelho, ele dizia: “Não agredir os fa-
tos”. O que esse homem quer dizer com isso? Petrô-
nio: “não agredir os fatos”. Eu não entendia o profeta. 
Fui filhote. 

E os fatos são estes. Ninguém pode desconhecer 
a popularidade do Presidente Luiz Inácio – 60 milhões 
de votos –, mas aqui tem mais de 80 milhões de vo-
tos. Nós somos o povo, filhos da mesma democracia 
dos votos.

Então, nós queremos dizer, Presidente Sarney, 
que o senhor contribuiu muito, mas nós temos que 
melhorar muito, ô Pedro Simon, para sermos a melhor 
democracia do mundo. Não tem razão... Os Estados 
Unidos são oito anos mais velhos do que nós. Calma! 
Mas nós erramos muito. O Presidente Luiz Inácio er-
rou. Ele tem uns acertos, salário, mas no momento 
democrático ele errou. A candidata dele, tirar de bol-
so e fazer... Isso errou. Está na contramão do aperfei-
çoamento da democracia. Não é assim. Errou. Está 
vendo, Romeu Tuma? Mas ninguém vai também dizer 
que ele... Está ouvindo, Edison Lobão? Errou o Luiz 
Inácio ao tirar candidato dele... Errou, ele não aperfei-
çoou a democracia. Errou, tirar... Calma, errou. Não 
viu agorinha os Estados Unidos que nos ensinam? 
Barack Obama – a democracia se aproximou, o povo 
insurgiu... –, esse líder negro, culto, duas vezes for-
mado, esperança, sorridente. Luiz Inácio errou. Mas 
ninguém vai desconhecer que o Luiz Inácio não é um 
Maradona. Ele é um Maradona.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – V. Exª per-
mite?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Permito e quero 
aprender com V. Exª. Exijo. V. Exª é o João Goulart do 
Sarney. É o filho político maior que o Sarney já teve. É 
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V. Exª, pois existem os filhos genéticos e políticos. O 
Getúlio tinha e o João Goulart não era, mas foi.

Então, quero dizer o seguinte: não vou desconhe-
cer que ele é um Maradona. Já vi o Maradona errar 
muito, já vi o Maradona drogado, internado em Cuba. 
Eu estava lá por coincidência.

Mas o nosso candidato errou, o das oposições 
errou e não foi pouco não, o José Serra, quando não 
permitiu os debates no seu Partido, a participação e 
a disputa com outro. Errou. Está entendendo? Na dos 
Vice erraram mais ainda. Disseram que tinha 19. In-
clusive, fui indicado pelo PSC. Não é nada não, mas 
estou dizendo isso porque nós temos de nos aperfei-
çoar. Qual o critério de se escolher? O meu Partido 
não foi, mandou o meu nome, nunca coisou. Pesquisa, 
não sei o quê não houve, não é... Mas digo isso para 
termos no futuro. 

Sou otimista, sou como Juscelino na Santa Casa. 
É melhor ser otimista. O otimista pode errar; o pessi-
mista já nasce errado. Nós temos de nos aperfeiçoar. 
E esse negócio de ficha limpa, tudo eu vou ensinar. 
Senador é para isso, Edison. Eu não ficaria se não ti-
vesse essa cultura de 67 anos, apaixonado. Quando 
não era agarrado com a Adalgisinha, era com o livro. 
Então, sou um homem que não é pouco preparado não. 
Sou muito. Sei porque estudo. Mas não digo isso com 
soberba, não. É até gratidão aos meus pais, aos meus 
avós, aos meus professores, aos políticos que segui. 
Fui o filhote político de Petrônio Portella; de Dirceu, que 
tombou aqui no primeiro discurso; de Wall Ferraz; de 
Chagas Rodrigues; de vocês, vizinhos do Maranhão, 
celeiro de grandes nomes, dentre os quais vocês. Não 
é com soberba não.

Então, nós queremos dizer o seguinte: eu acho 
que os Estados Unidos deram ensinamento. Edison 
Lobão, a candidatura era Hillary Clinton.

Eu li o livro. Ele só tem dois livros, o Barack Oba-
ma: um lindo, da sua história; e outro, que é até árido, 
porque é da campanha. Então, ele se lançou, Senador 
como nós, certo de que ia perder. Ele era um grande 
orador, fez o melhor discurso na campanha final, na-
quela convenção final do seu partido, o Democrata, 
quatro anos antes, quando o candidato perdera. Mas 
foi o melhor pronunciamento. Então, ele, como Sena-
dor, se lançou – ele confessa – certo de que ia perder 
e de que não ia ganhar quatro anos depois, não. Ele 
esperaria ser Presidente oito anos depois.

Mas aí tem as primárias. O povo participa. De-
mocracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. 
Aqui, os partidos estão fugindo do povo. Foi! O Luiz 
Inácio não chamou o povo, não chamou o PT para o 
debate, para as coisas. O PMDB não chamou! V. Exª 
era um nome que podia...

Então, eu defendo isto: os partidos têm que se 
aproximar do povo.

Vamos ter outra. Nem só de uma eleição vive a 
democracia; são do futuro.

Com a palavra Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Eu, agora, 

posso interferir no discurso?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não. Eu quero 

aprender. Eu exijo que seja um aparte de meia hora 
para eu corrigir meus erros.

O Sr . Edison Lobão (PMDB – MA) – Há uma 
semana, duas semanas, um grande Líder neste Ple-
nário se lamuriava pela ausência dos grandes deba-
tes nesta Casa. Os discursos eram feitos, e são feitos, 
sem interferência de outros Senadores para que, ao 
longo do debate, surja definitivamente a luz. Eu estou 
ousando interferir no discurso de V. Exª para dizer que, 
quase sempre, nós concordamos. As ideias caminham 
umas ao lado das outras. Mas, num momento ou ou-
tro, um de nós dois resvala no pensamento. É o caso 
presente. V. Exª começa louvando a democracia, que 
é o que eu louvo também, e cita Péricles e cita a Gré-
cia, a mãe, o berço da democracia e das liberdades; 
Péricles, e cita outros luminares daquele país histórico. 
Senador Mão Santa, daí parte V. Exª para condenar o 
Presidente Lula pela escolha...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não...
O Sr Edison Lobão (PMDB – MA) –...que teria 

feito da sua candidata
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ah, a maneira. 

Condenando, não. 
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – A manei-

ra. 
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pelo menos, 

essa maneira sem... 
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Eu che-

go lá. 
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – As primárias, 

sem a participação. 
Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Já que V. Exª 

fala na Grécia, eu cito César. César foi assassinado 
sob o argumento e a acusação de que pretendia ser 
Imperador. E, curiosamente, com a morte dele surgiu o 
primeiro Imperador, que foi Otaviano. E César recusou 
a coroa de Imperador que lhe foi oferecida várias vezes 
por Marco Antônio. César recusou a coroa. Lula não 
recusou a coroa porque nós não temos imperador, mas 
ele resistiu sempre – eu estava ao lado dele – quando 
alguém lhe falava pelo terceiro mandato. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, isso aí, 
não! Isso nós estamos...! Ele não resistiu, não! O Lula 
é inteligente e ele sabia que jamais passaria aqui. 
Ele não tinha nem maioria simples para isso. Isso eu 
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provei num discurso e usei até o Presidente Sarney, 
porque aqueles 35 da CPMF se aliariam aos 6 que 
o Presidente Sarney tem aqui. Porque o Presidente 
Sarney ficou para a História, e vai ficar, como o pai 
da redemocratização. Ele não ia permitir um terceiro 
mandato jamais, porque democracia nós entendemos 
bem e muito: é divisão de poder e alternância de po-
der! Quem quer o terceiro...

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Eu posso 
prosseguir no meu aparte?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pode, pode. 
Pergunte ao Fidel Castro quanto quer quem quer o 
terceiro.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – E já que V. 
Exª fala no Sarney, o Sarney...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, é só para 
dizer que o Lula queria! O PT queria! Não, se curve 
ao Senado! Ele não tinha nem maioria simples aqui. E 
precisa, Brasil – não vamos enganar o Brasil – de dois 
terços! Ó Deus, ó Deus! No dia que esta Casa desse 
dois terços para ser subserviente a um Poder Executivo 
era melhor cair um raio aqui e morrermos todos!

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Hoje é 
terça-feira. Se V. Exª permitir, preferir...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Permito.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Não, se V. 

Exª preferir, nós voltaremos amanhã para o debate. Eu 
desisto de hoje, e voltaremos amanhã. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, eu que-
ro... É contínuo.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Então, 
prossigo eu: já que V. Exª fala em Sarney, Sarney, se 
quisesse, teria tido um novo mandato, um novo man-
dato no Plano Cruzado. Ele não quis, não aceitou, não 
faltou quem propusesse a ele isso. Eu vou prosseguir, 
se V. Exª permitir. Assim foi Lula. Não se iluda. Ele teria 
o terceiro mandato se desejasse tê-lo.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Aqui não pas-
sariam dois terços! Não passa aqui nem Lula. Só se 
conseguir dois terços. Se ele não tem maioria simples. 
Ele, inteligente, mandou calar. Eu ouvi discurso aqui 
pedindo isso – não vou citar nomes para não ganhar 
inimigos. E, na Câmara, houve até lei!

Agora, o nosso Presidente tem QI alto, ele sabe 
que ele não tem... Ele sabe que aqui são necessários 
2/3 para passar o terceiro mandato. Jamais, nunca 
antes, V. Exª sabe disso...

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Posso 
prosseguir?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pode.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Pela gene-

rosidade de V. Exª, posso prosseguir. Vou fazer a última 
tentativa, se não for bem sucedido, desisto.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, V. Exª 
sempre foi bem sucedido. 

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Na tentati-
va. Não é no argumento, é na tentativa de prosseguir 
o meu aparte. Só isso. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mas V. Exª 
está de acordo que jamais este Senado trairia a Pá-
tria, com 2/3...

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Não estou 
de acordo. Não estou de acordo com isso. Mas, ainda 
que fosse assim...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha)

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Sim, Sr. 
Presidente, agora é a Presidência que conspira contra 
o debate? Não estou de acordo. Mas, ainda que fosse 
assim, ele poderia ter caído na tentação de procurar 
obter o terceiro mandato. Não quis, recusou desde o 
começo. O que caberia a ele? Fazer o que fez, grande 
líder que é – e V. Exª acaba de reconhecer a lideran-
ça popular dele; fala em 70%, mas não são 70%, são 
80% da opinião pública brasileira. Cabia a ele, como 
grande líder nacional, líder popular e líder do grande 
partido que é o PT, escolher o candidato ou sugerir o 
candidato. O que aconteceu com a escolha dele, que 
V. Exª imagina tenha sido autoritária?

(Interrupção no som.)
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Sr. Presi-

dente, até parece que a Presidência amena de V. Exª 
conspira contra o meu aparte. Estou a ponto de desistir 
dele. O que fez o Presidente Lula, então? Sugeriu ao 
seu partido o nome da Ministra Dilma Rousseff. Quem 
é a Ministra Dilma Rousseff? Trabalhei com ela durante 
três anos, conheci-a antes, é uma mulher da mais alta 
competência, da mais alta responsabilidade, filiada ao 
partido do Presidente da República. Sugeriu o nome 
dela. O que fez o partido? O partido, ao contrário do 
que fizera com Lula, que teve competidor na conven-
ção, não apresentou nenhum outro candidato. Ela foi 
escolhida por aclamação, por unanimidade. Portanto, 
nunca se diga que a escolha dela não foi legítima. Foi, 
sim! Foi uma escolha legítima! Primeiro, porque foi su-
gerida pelo maior líder popular do Brasil, que é o Presi-
dente Lula. Segundo, porque foi escolhida por um dos 
maiores partidos políticos do país, menor apenas do 
que o meu, o PMDB. Ela foi escolhida unanimemente 
pelo partido. E o que está acontecendo com ela hoje 
nas pesquisas eleitorais? E nós temos de acreditar 
nas pesquisas: ela está em primeiro lugar! Ou seja, 
tudo sugere que a escolha foi bem feita e que o Pre-
sidente agiu corretamente. Primeiro, não quis tentar 
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um terceiro mandato. Poderia tê-lo feito. Não o fez, 
democraticamente...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Inteligentemen-
te, porque teria de passar aqui com 2/3 para mudar 
a Constituição, e ele não tem aqui 2/3, todo mundo 
sabe.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Todo mun-
do sabe, não!

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Dois terços?
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Não. Veja 

V. Exª que são duas opiniões diferentes.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mas ele não 

conseguiu aprovar a CPMF, que era...
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Este debate 

é despiciendo nesse particular, porque não houve e 
não haverá, e o assunto está vencido.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Vencido.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Mas eu 

penso de maneira diferente de V. Exª...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É lógico!
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Bom, ele 

não quis. Não quis por ser fiel, obediente, submisso 
aos parâmetros democráticos. Então, indicou a sua 
candidata. Está aí a candidata posta ao exame da 
opinião pública e sendo aprovada no concurso públi-
co das opiniões manifestas. Senador Mão Santa, V. 
Exª é um democrata, e eu tenho assistido a inúmeras 
declarações, manifestações e demonstrações disso. 
Estamos num processo democrático, vivemos hoje a 
democracia plena neste País, da qual, com a graça de 
Deus, nós nunca mais sairemos. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu apenas men-
cionei que deveríamos aperfeiçoá-la, aprimorá-la.

O Sr. Edison Lobão ( PMDB – MA) – Aprimorá-
la e aperfeiçoá-la. Sair dela, nunca mais.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nunca, nun-
ca!

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Nunca mais. 
Estamos, portanto, cumprindo rigorosamente a liturgia 
democrática e, dentro da liturgia democrática, o Presi-
dente Lula tem o seu momento, o seu cenário e deve ser 
acolhido e respeitado como um grande líder que ajudou 
a consolidar o processo democrático, do qual nós nun-
ca mais sairemos. Cumprimentos a V. Exª por ser aqui 
uma espécie de ganso no Capitólio, ou seja, um vigia 
permanentemente atento à defesa dos princípios, das 
liberdades públicas gerais e da democracia.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – V. Exª é teste-
munha da história. Outro dia, eu aprendi com V. Exª, 
antes de ser parlamentar – que é um dos mais bri-
lhantes, V. Exª presidiu esta Casa num dos momentos 
mais turbulentos, e Deus permitiu-lhe atravessar o Mar 
Vermelho. V. Exª, outro dia, me narrou, como jornalista, 

bem dali, o episódio mais triste que houve no Senado 
da República. Então, V. Exª tem mesmo essa experi-
ência. Mas V. Exª, um jornalista... Para onde vamos, 
levamos nossa formação, a nossa profissão. Assim, V. 
Exª veio com esse espírito. E eu mencionaria, já que V. 
Exª mencionou que ela teve unanimidade, outro jorna-
lista brilhante que o país ama: Nelson Rodrigues, que 
dizia que a unanimidade é sempre burra. 

Então, essa que foi... Ela devia ter ido às primá-
rias: Paim e ela. Quem ganharia? Talvez eu estivesse 
até lá, com o PMDB e com o Paim. Estou citando: Del-
cídio Amaral e ela. Quem iria? Não foi dado... Como 
eu disse também que...

(Interrupção no som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...na escolha 
do Vice-Presidente, até o meu nome entrou, apareceu 
aí. Eu não tenha nada com isso. Como Pôncio Pilatos, 
eu não quero... O partido indicou, disse que tinha de-
zenove, mas tinha que ter os critérios, pesquisa e não 
sei o quê....

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Mas, Se-
nador Mão Santa...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Então, estou 
dizendo que, no futuro, deve haver a participação do 
povo, a participação de todos os diretórios. E dou o 
exemplo de uma democracia que é tida hoje como a 
mais avançada, mas nós queremos passar dela e nós 
devemos passar dela; é por isso nós estamos aqui, no 
Senado da República.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Cometi o 
pecado da omissão e quero me redimir dele. V. Exª 
fez menção a um nome que pronuncio também com 
absoluto respeito, que é o do Senador Petrônio Por-
tella. O Senador Petrônio Portella foi um dos políticos 
mais talentosos...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ele me ensinou 
a não agredir os fatos. Eu não estou agredindo...

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Não, não, 
V. Exª o elogiou... 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Elogiei.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – E eu tam-

bém. É isso que eu estou falando. O Senador Petrônio 
Portella foi um dos políticos mais talentosos e inteli-
gentes do século passado, um homem que serviu à 
democracia e à vida pública brasileira com extrema 
capacidade e com espírito público. Foi um dos homens 
mais corretos, mais inteligentes e mais sábios que a 
vida pública produziu no século passado. V. Exª lembra 
o nome dele, e eu também lembro. Eu era jornalista e 
aprendi a admirá-lo por tudo o que ele representou. E, 
no futuro, a história haverá de fazer justiça a esse ho-
mem público, que é do seu Estado, com o qual V. Exª 
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conviveu, conheceu bem – tanto quanto eu – e sabe 
o quanto ele foi útil à redemocratização do País. Ele 
foi encarregado, pelo Presidente Geisel, de preparar o 
País para a revogação do AI-5, e ele o fez com muito 
talento e com muita competência.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço, e queria 
encerrar prestando essa homenagem a Petrônio Portella, 
por quem fui pinçado. Tenho um retrato dele no meu ga-
binete. Aliás, não é bom estar lá, porque só tem finado. 
Por isso é que o de V. Exª não está lá. Está lá o do Papa 
João XXIII, o de Petrônio, o de Ramez Tebet, só tem essas 
homenagens. Mas o Petrônio dizia uma coisa que eu não 
entendia: “Não agredir os fatos”. E o fato é esse que está 
aí, a democracia. Eu sonho em aprimorar a democracia, 
aprimorá-la, fazê-la avançar. Não estou contra.

Outra coisa que ele dizia e que eu sempre o ouvia 
repetir – eu posso até mudar, V. Exª me convenceu já 
de muitas coisas... Ele dizia: “Só não muda quem se 
demite do direito de pensar”. 

Outra coisa que eu aprendi com ele – e isto é para 
todos aprenderem. Eu estava com ele no dia em que 
fecharam este Congresso. Por acaso, o destino! Aí, os 
jornalistas foram... Sabe o que ele disse? Foi apenas 
uma frase. Eu estava por acaso, vamos dizer, eu era 
um frangote, um meninote, e ele queria me inspirar a 
entrar na política. Ele disse apenas uma frase, no dia 
em que fecharam o Congresso na reforma do Judiciário. 
Atentai bem! Ele virou-se para os jornalistas, que V. Exª 
bem representa, e disse: “É o dia mais triste da minha 
vida!”. Olha, aquela frase ecoou. Os canhões saíram 
daqui, os militares pensaram e mandaram reabrir.

Outra que ele me ensinou – eu tenho aprendido 
muito com V. Exª. Eu despertava de madrugada, por-
que V. Exª, quando governava o Maranhão, havia um 
programa em uma rádio na minha cidade que transmi-
tia V. Exª falando de madrugada, falando para o povo 
e dando o exemplo. Mas o Petrônio dizia: “O caminho 
mais certo do voto é o trabalho”. 

Estamos rememorando. Mas a minha vinda aqui 
foi justamente para dizer que houve um avanço.

Lá, no Piauí, nós fomos governados pelo PT. É 
desgraça muita, não é pouca não! É pior que um ter-
remoto – o Heráclito está aí. E ninguém contesta. O 
terremoto dura oito ou dez segundos. Tem estragos? 
Tem! Mas, rapaz,...

Edison Lobão, o PT tinha um negócio em que 
eles se reconheciam por um anel de tucum. Jayme 
Campos, o PT se reconhecia por um anel de tucum. 
Agora, lá, é uma Hilux. Todo mundo tem que ter esses 
carros de luxo. 

Então, nós fizemos uma convenção, que eu vim 
aqui anunciar, e o Piauí...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ... e o Brasil 
vivem de um sonho, de uma esperança, e a esperan-
ça é a última que morre (Fora do microfone.). Eu, que 
sou do Partido Social Cristão, Sarney, olha o que diz 
o nosso Apóstolo Paulo: “perder a esperança é um 
pecado”. Nós não a perdemos. Então, foi por um tripé 
que fomos governados: mentira, muita mentira; corrup-
ção, muita corrupção; e incompetência, muita incompe-
tência. Então, nós temos e vivemos da esperança de 
uma alternância no poder, que a democracia oferece, 
no Brasil e no Piauí.

Fizemos as nossas convenções – está aqui: o 
PSDB, que tem como Presidente o jovem Deputado 
Luciano Nunes; o Democratas, que tem o Deputado 
Federal Mainha; o Partido Social Cristão, que eu presi-
do, no Piauí; o PPS, Antônio Félix – e esta esperança 
surgiu, de conquistarmos o Piauí, tanto é que o nosso 
candidato...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ... está na fren-
te (Fora do microfone.) dos candidatos governistas. É o 
ex-Prefeito de Teresina Sílvio Mendes, que sabiamente 
colocou como seu companheiro de chapa um advogado, 
líder, empresário, R. Sá, jovem de Picos. Picos, no Piauí, 
é a São Paulo do Piauí, é a cidade que mais trabalha, que 
mais produz, que mais riqueza tem e que é dinâmica. 

E, como Senadores, eu e o Heráclito, aqui. Acho 
e entendo que nós representamos a grandeza do povo 
do Piauí, o mais bravo povo deste Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Antonio Carlos Júnior, pergunto se V. Exª 
mantém a sua inscrição. (Pausa.)

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Não.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Desistiu? (Pausa.) 

É sua vez. V. Exª cede a vez? (Pausa.) 
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Cedo o meu lugar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Pergunto se alguém quer fazer uso da palavra. (Pau-
sa.) 

Não tem ninguém que queira fazer uso da pa-
lavra.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Encerrou-se, na última quinta-feira, o prazo para apresen-
tação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 167, 
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de 2008 (nº 1.385/2003, na Casa de origem), que institui 
o Dia Nacional da Imigração Portuguesa no Brasil.

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

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Esgotou-se, na última quinta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 537, de 2003, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que altera o artigo 
23, e revoga os seus incisos I e II, da Lei nº 8.429, 
de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimen-
to ilícito, para estabelecer prazo prescricional a ser 
contado da data do ato ou fato praticado; e

– Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2009, de autoria 
do Senador Inácio Arruda, que institui a Semana Na-
cional de Controle e Combate à Leishmaniose. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Esgotou-se, na última quinta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2010 (nº 
3.949/2008, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS destinados 
à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-
Geral Federal; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 2010 (nº 
5.895/2009, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que transforma cargos 
vagos das Carreiras da Previdência, da Saúde e 
do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355, de 
19 de outubro de 2006, e da Seguridade Social 
e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 10.483, de 
3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Car-
reiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, do Plano de Carreiras e Cargos do Ins-
tituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, 
de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 
2006, e do Plano Especial de Cargos da Cultura, 
de que trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro 
de 2005; altera a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 
1993; e dá outras providências; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2010 (nº 
5.912/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS, destina-
dos ao Ministério das Relações Exteriores, e dá 
nova redação ao inciso XIX do art. 29 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 404, de 2003– Com-
plementar, de autoria do Senador Magno Malta, 
que fixa a taxa de juros real em 12% a.a. para 
as operações de crédito, de qualquer natureza, 
formalizadas ou repactuadas por instituições inte-
grantes do Sistema Financeiro Nacional, qualquer 
que seja o instrumento de crédito utilizado;

– Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2007-Com-
plementar, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
que dispõe sobre parcelamento de débitos para 
com o Simples Nacional e duplica o prazo de 
parcelamento de débitos relativos a tributos ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil de pequenas e médias empresas não 
optantes do Simples Nacional; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2009-Comple-
mentar, de autoria do Senador Leomar Quintanilha, 
que interpreta a abrangência do art. 159, I, a e b, 
da Constituição Federal relativamente ao Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios para fazer 
inserir em sua base de cálculo a parcela da Cofins 
e da CSSL desvinculada da Seguridade Social.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Esgotou-se, na última quinta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 557, de 2007, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor 
sobre a concessão de licença prévia para operação 
de serviço de radiodifusão comunitária.

Tendo sido rejeitada terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, a matéria vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 190, DE 2010

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989, para dispor sobre o defensivo agrí-
cola genérico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art.2º  ...................................................
 ..............................................................
III – defensivo agrícola genérico: produto 

técnico equivalente a outro produto técnico já 
registrado”. (NR)

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 7º A avaliação para determinação da 

equivalência entre produtos técnicos para fins 
de registro de defensivo agrícola genérico será 
realizada com observância dos critérios de 
equivalência da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação – FAO.

§ 8º O produto técnico registrado como 
defensivo agrícola genérico não poderá ser 
indicado como produto técnico de referência.

§ 9º A observância dos eventuais direitos 
de propriedade intelectual protegidos no País é 
de responsabilidade do interessado no registro 
do defensivo agrícola genérico”. (NR)

Art. 2º As aquisições de defensivos agrícolas 
pelo Poder Público e o receituário agronômico adota-
rão obrigatoriamente a nomenclatura do princípio ativo 
do produto técnico.

Parágrafo único. Nas aquisições a que se refere 
o caput deste artigo, o defensivo agrícola genérico, 
quando houver, terá preferência sobre os demais, em 
condições de igualdade de preço.

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

Justificação

Primeiramente, é importante destacar que a inicia-
tiva de instituir, fabricar e comercializar medicamentos 
genéricos de uso humano representou grande benefí-
cio para os consumidores e teve excelente aceitação 
por parte da sociedade. Os consumidores passaram a 
ter o direito de adquirir medicamentos com o mesmo 

princípio ativo dos medicamentos de marca, mas por 
um preço bem mais acessível.

Sob inspiração do sucesso dos medicamentos ge-
néricos humanos, tramitam no Senado Federal diversas 
proposições que têm por objetivo instituir o medicamento 
genérico de uso veterinário. Essas propostas já estão 
em fase adiantada de tramitação na Casa, porém, tra-
tam apenas de produtos de uso veterinário, não con-
templando os defensivos agrícolas genéricos.

Por esse motivo, estou apresentando este Pro-
jeto de Lei, que tem por finalidade instituir o defensivo 
agrícola genérico. A sua adoção incentivará a concor-
rência entre os fabricantes e, certamente, resultará 
em redução dos preços desses produtos. Tal redução 
trará maior competitividade para a agropecuária bra-
sileira, além de benefícios para toda a população, pois 
a diminuição dos custos poderá ser repassada para o 
preço dos alimentos.

Outro efeito importante da medida será o incen-
tivo à indústria nacional de defensivos agrícolas. A 
implementação dos genéricos propiciará às empresas 
nacionais melhores condições para competir com as 
grandes multinacionais do setor.

O Projeto prevê, ainda, a obrigatoriedade de ado-
ção da nomenclatura do princípio ativo no receituário 
agronômico e nas compras do Poder Público. Estabe-
lece, também, que nas aquisições governamentais, 
o defensivo agrícola genérico, quando houver, terá 
preferência sobre os demais, em condições de igual-
dade de preço.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres 
colegas para a aprovação deste projeto, de forma a 
estender à agricultura os benefícios que os genéricos 
trouxeram para a saúde e para o bolso dos brasileiros. 
– Senador Heráclito Fortes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989

Regulamento

Dispõe sobre a pesquisa, a experimen-
tação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercia-
lização, a propaganda comercial, a utilização, 
a importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fis-
calização de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
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Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a pro-
dução, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, serão re-
gidos por esta Lei.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-
se:

I – agrotóxicos e afins:
a) os produtos e os agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores 
de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecos-
sistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 
da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos;

b) substâncias e produtos, empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 
de crescimento;

II – componentes: os princípios ativos, os pro-
dutos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes 
inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos 
e afins.

Art. 3º  ................................................................

Brasília, 11 de julho de 1989; 168º da Indepen-
dência e 101º da República. – José sarney – Íris 
Rezende Machado – João Alves Filho – Rubens 
Bayma Denys.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.7.1989.

(À Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 191, DE 2010 

Altera a Lei 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, e a Lei 9.096, de 19 de setembro 
de 1995, para prever a sanção de perda de 
tempo na televisão e no rádio, para o par-
tido que se utilizar indevidamente do tem-
po destinado a propaganda partidária para 
fazer pré-campanha eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei 9.504, de 30 de se-

tembro de 1997, o seguinte artigo 36-B: 

“Art. 36-B. É vedado aos partidos políti-
cos utilizar a propaganda partidária prevista 
no art. 45 da Lei 9.096, de 1995, para realizar 
propaganda eleitoral antecipada.

Parágrafo único. Sem prejuízo da multa 
prevista no § 3º do art. 36 desta lei, o partido 
político que desrespeitar a vedação do caput 
deste artigo, perderá tempo equivalente ao do-
bro do utilizado indevidamente em seu horário 
de propaganda gratuita durante a campanha 
eleitoral.” (NR)

Art. 2º O § 2º do art. 45 da Lei 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 45.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 36-B da lei 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, o partido que contrariar o disposto 
neste artigo será punido:

 .................................................... ” (NR)

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

Justificação

Em política, a propaganda é gênero que se di-
vide em quatro espécies: propaganda institucional; 
propaganda partidária; propaganda intrapartidária e 
propaganda eleitoral.

A propaganda partidária é aquela exclusivamente 
destinada a difundir os programas partidários; transmitir 
mensagens aos filiados sobre a execução do programa 
partidário, dos eventos com este relacionados e das 
atividades congressuais do partido; divulgar a posição 
do partido em relação a temas político-comunitários e a 
promover e difundir a participação política feminina. 

Essa modalidade de propaganda é admitida todos 
os anos o ano todo, com exceção do ano eleitoral, no 
qual só pode ser realizada no primeiro semestre, isto 
é, até 30 de junho. Portanto, deve ser realizada para 
promoção de idéias de agremiações partidárias e não 
de pré-candidatos.

A propaganda eleitoral, por sua vez, é aquela que 
visa convencer o eleitor das virtudes que candidatos e 
partidos oferecem à sociedade. É destinada a exposi-
ção de plataformas de governo, propostas e projetos 
políticos, seguida do pedido de votos.

Por aplicação do art. 36 da lei 9.504/97, somente 
é permitida depois de 05 de julho do ano da eleição. 
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Antes desta data, qualquer ato de propaganda eleitoral 
é ilícito e, como tal, é punido com sanção pecuniária. 

Acontece que, todo ano de eleição, muitos pré-
candidatos a cargos eletivos utilizam o tempo de te-
levisão e rádio que é destinado para a propaganda 
partidária a fim de, na verdade, fazer propaganda 
eleitoral antecipada. 

Apesar de a Lei 9.504/97 e a Lei 9.096/1995 
preverem sanções para esta conduta, a meu ver, 
elas se revelam muito módicas em vista da influência 
que este tipo de ilegalidade pode produzir no pleito. 
São elas:

a) multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou o 
equivalente ao custo da propaganda, se este 
for maior, pela prática da propaganda eleitoral 
antecipada (art. 36 da Lei 9.504/97);

b) quando a infração ocorrer nas trans-
missões em bloco, será cassado o direito de 
transmissão no semestre seguinte (§2º, I, do 
art. 45 da 9.096/95);

c) quando a infração ocorrer nas trans-
missões em inserções, será cassado o tempo 
equivalente a cinco vezes ao da inserção ilí-
cita, no semestre seguinte (§2º, II, do art. 45 
da 9.096/95).

Disso tudo resulta que, no ano de eleição, a úni-
ca consequência que partido e candidato realmente 
sofrem é a multa, que usualmente é fixada no piso, ou 
seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A pena de perda do tempo de TV e rádio que é 
aplicada no ano seguinte não tem a força de inibir a 
conduta, porque é cumprida, apenas, em ano não-
eleitoral.

Assim, o balanço entre os benefícios e os pos-
síveis prejuízos certamente estimula a prática da con-
duta antijurídica. 

Diante disso, apresento a presente proposta de 
alteração legislativa no sentido de impor àqueles que 
se utilizarem do tempo destinado para a propagada 
partidária para realizar propaganda eleitoral anteci-
pada, a sanção de perda do dobro do tempo utilizado 
indevidamente, a ser retirado do horário eleitoral gra-
tuito no rádio e na TV, ao qual o partido teria direito 
durante a campanha.

Salvo melhor juízo, essa conseqüência realmente 
é capaz de inibir essa prática corriqueira que tanto mal 
faz ao processo eleitoral, e que viola o princípio maior 
que norteia o direito eleitoral: o da igualdade.

Em outras palavras, a solução projetada, sem 
dúvidas, pune exemplar e tempestivamente quem 
insiste em desrespeitar a vedação de realização de 
propaganda antecipada.

Diante disso, conclamo os nobres pares a apro-
vação deste projeto, que, inequivocamente, representa 
um avanço no sentido de aperfeiçoar as regras eleito-
rais brasileiras. – Senador Valter Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre partidos políticos, regu-
lamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da 
Constituição Federal.

TÍTULO IV 
Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão

....................................................................................
Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada 

ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio 
e televisão será realizada entre as dezenove horas e 
trinta minutos e as vinte e duas horas para, com ex-
clusividade:

I – difundir os programas partidários;
II – transmitir mensagens aos filiados sobre a 

execução do programa partidário, dos eventos com 
este relacionados e das atividades congressuais do 
partido;

III – divulgar a posição do partido em relação a 
temas político-comunitários.

IV – promover e difundir a participação política 
feminina, dedicando às mulheres o tempo que será 
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, ob-
servado o mínimo de 10% (dez por cento). (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º Fica vedada, nos programas de que trata 
este Título:

I – a participação de pessoa filiada a partido que 
não o responsável pelo programa;

II – a divulgação de propaganda de candidatos a 
cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou 
de outros partidos;

III – a utilização de imagens ou cenas incorretas 
ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos 
que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comuni-
cação.

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, julgando pro-
cedente representação de partido, cassará o direito de 
transmissão a que faria jus, no semestre seguinte, do 
partido que contrariar o disposto neste artigo.
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§ 3º A propaganda partidária, no rádio e na tele-
visão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados 
nesta Lei, com proibição de propaganda paga.

§ 2o O partido que contrariar o disposto neste 
artigo será punido: (Redação dada pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

I – quando a infração ocorrer nas transmissões 
em bloco, com a cassação do direito de transmissão 
no semestre seguinte; (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

II – quando a infração ocorrer nas transmissões 
em inserções, com a cassação de tempo equivalente 
a 5 (cinco) vezes ao da inserção ilícita, no semestre 
seguinte. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3o A representação, que somente poderá ser 
oferecida por partido político, será julgada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral quando se tratar de programa em 
bloco ou inserções nacionais e pelos Tribunais Regio-
nais Eleitorais quando se tratar de programas em bloco 
ou inserções transmitidos nos Estados corresponden-
tes. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4o O prazo para o oferecimento da representa-
ção encerra-se no último dia do semestre em que for 
veiculado o programa impugnado, ou se este tiver sido 
transmitido nos últimos 30 (trinta) dias desse período, 
até o 15o (décimo quinto) dia do semestre seguinte. (In-
cluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 5o Das decisões dos Tribunais Regionais Eleito-
rais que julgarem procedente representação, cassan-
do o direito de transmissão de propaganda partidária, 
caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que 
será recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

§ 6o A propaganda partidária, no rádio e na tele-
visão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados 
nesta Lei, com proibição de propaganda paga. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permi-
tida após o dia 5 de julho do ano da eleição.

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é 
permitida a realização, na quinzena anterior à escolha 
pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista 
à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, te-
levisão e outdoor.

§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, 
não será veiculada a propaganda partidária gratuita 
prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propa-
ganda política paga no rádio e na televisão.

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o 
responsável pela divulgação da propaganda e, quando 
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário 
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente 
ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo ma-
joritário, deverão constar, também, o nome dos can-
didatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo 
claro e legível, em tamanho não inferior a 10% (dez 
por cento) do nome do titular. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

§ 5o A comprovação do cumprimento das deter-
minações da Justiça Eleitoral relacionadas a propa-
ganda realizada em desconformidade com o disposto 
nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior 
Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-
Presidente da República, nas sedes dos respectivos 
Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos 
a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, 
Senador da República, Deputados Estadual e Distri-
tal, e, no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 192, DE 2010 

Inclui a avicultura de corte e de postura 
na pauta de produtos amparados pela Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Política de Garantia de Preços Míni-

mos (PGPM) compreende o apoio à comercialização 
dos produtos da avicultura de corte e da avicultura de 
postura, nos termos dos instrumentos definidos pelo 
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e pela 
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
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§ 1º A fixação dos preços mínimos do frango vivo 
e dos ovos deverão ter periodicidade anual, segundo os 
padrões estabelecidos em normativos específicos.

§ 2º Os custos de produção estaduais elabora-
dos pelo Governo Federal em parceria com a iniciati-
va privada, sindicatos e organizações representativas 
dos produtores deverão ser considerados na fixação 
dos preços mínimos.

§ 3º Os preços mínimos de que trata o § 1º serão 
referência para financiamentos às agroindústrias e para 
as demais políticas de comercialização dos produtos 
da avicultura de corte e da avicultura de postura.

Art. 2º É obrigatória a inclusão de carne de fran-
go e de seus derivados, de produção nacional, no rol 
de produtos distribuídos no âmbito do Programa de 
Distribuição de Alimentos (PRODEA) e nas demais 
políticas sociais de aquisição direta ou indireta de ali-
mentos do Governo Federal.

Art. 3º A Linha de Crédito Especial para avicultura 
constitui-se instrumento permanente de financiamento 
ao setor avícola.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nas palavras do presidente da União Brasileira 
de Avicultura (UBA), Ariel Antônio Mendes, apesar da 
crise financeira internacional, o ano de 2009 foi bom 
para avicultura brasileira. O setor fechou o ano com 
uma produção de frango de corte de 10.962 milhões 
de toneladas, o que correspondeu a uma pequena re-
dução de 0,03% em relação a 2008. Com respeito à 
exportação, o Brasil, a duras penas, conseguiu repetir 
o desempenho do ano anterior e exportou cerca de 3,6 
milhões de toneladas.

No entanto, com a valorização do real frente ao 
dólar, o país teve perda de receita de R$ 1 bilhão de 
reais em relação a 2008, fechando 2009, com uma 
receita de exportação de somente cerca de US$ 6 
bilhões. Essa perda teve como componente adicional 
a queda no preço do frango no mercado externo e a 
escassez de fontes de financiamento.

Assim, as principais dificuldades enfrentadas 
pelo setor em 2009 estão relacionadas a problemas 
com capital de giro. A obtenção de crédito, tanto para 
a exportação quanto para o mercado interno foi um 
gargalo para o setor, que se agravou pela exigência 
do setor bancário por garantias.

Com vistas a evitar que os problemas verificados 
no sensível momento da crise financeira internacional, 
e tendo por finalidade dotar o esse importante segmen-

to da agropecuária brasileira de condições perenes de 
planejamento e desenvolvimento – essenciais para 
geração de emprego e renda no Brasil – proponho o 
presente projeto de lei.

O cerne da proposta é incluir a avicultura de cor-
te e a avicultura de postura na pauta de produtos am-
parados pela Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM), com a fixação de um preço mínimo, que con-
sidere os custos estaduais de produção, apurados por 
órgãos idôneos do governo e da sociedade civil.

Ademais, pretende-se que os preços mínimos a 
serem fixados anualmente sejam referência para finan-
ciamentos e demais políticas de sustentação e comer-
cialização desenvolvidas pelo Governo Federal.

Por fim, propomos que as Linhas de Crédito Es-
peciais, que foram fundamentais para o setor superar 
a crise, sejam, doravante, permanentes e que a car-
ne e produtos derivados da avicultura participem dos 
programas sociais do Governo Federal.

Por acreditar que as propostas contidas no pre-
sente projeto de lei sejam fundamentais para a conti-
nuidade da liderança mundial no setor avícola e para 
o desenvolvimento do Brasil, rogo aos nobres pares 
apoio para aprovação desta peça legislativa. – Sena-
dor Jorge Yanai.

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 193, DE 2010

Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, para aumentar em 30% (trinta por 
cento) o montante dedutível, na apuração 
do lucro real e da base de cálculo da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido, das 
despesas com seguros e planos de saúde, 
e dispõe sobre a concessão às pessoas jurí-
dicas de selo e certificado de excelência no 
cuidado com a saúde do empregado. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 

de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 13  .................................................
 ..............................................................
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as 

despesas:
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I – com alimentação fornecida pela pes-
soa jurídica, indistintamente, a todos os seus 
empregados;

II – com seguros e planos de saúde re-
feridas no inciso V do caput deste artigo, mul-
tiplicadas por 1,3 (um inteiro e três décimos), 
desde que destinadas indistintamente a todos os 
empregados e dirigentes da pessoa jurídica.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Serão concedidos selo e certificado de 
excelência no cuidado com a saúde do empregado 
à pessoa jurídica que atender aos critérios definidos 
em regulamento.

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

Justificação

A legislação tributária em vigor (art. 13, inciso 
V, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995) per-
mite à empresa tributada com base no lucro real de-
duzir, na apuração da base de cálculo do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) modalidade lucro 
real e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), a totalidade (100%) das despesas médicas, 
odontológicas, farmacêuticas e sociais incorridas, 
desde que destinadas indistintamente a todos os 
empregados e dirigentes. A dedução é autorizada 
mesmo quando esses serviços assistenciais sejam 
prestados por empresas especializadas em assistên-
cia médico-hospitalar.

Essa benesse fiscal é restrita às pessoas jurídi-
cas tributadas com base no lucro real, únicas obriga-
das à escrituração contábil completa. Mas ela não tem 
sido suficiente para motivar as empresas a contratar 
seguros e planos privados de assistência à saúde em 
prol de seus empregados e dirigentes. Por essa razão, 
propomos aumentar em 30% o montante dedutível. 
Por exemplo, a pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real que despender, ao longo do período de 
apuração, o valor de R$ 10.000,00 com seguros e pla-
nos de saúde poderá deduzir R$ 13.000,00 da base 
de cálculo do IRPJ (lucro real) e da CSLL, em vez dos 
atuais R$ 10.000,00.

Em cumprimento ao art. 14 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabili-

dade Fiscal), estimamos a renúncia de receita anual 
decorrente da majoração do benefício fiscal em R$ 
890 milhões. Esse cálculo tem por base a previsão de 
renúncia para o ano de 2010 contida no item 12 do 
Quadro XII do Demonstrativo de Gastos Tributários 
2010, elaborado pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

Um exame superficial da medida proposta pode 
levar à conclusão de que a renúncia fiscal contraria os 
interesses públicos. Todavia, deve-se observar que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não está apto 
a oferecer um atendimento de qualidade em todas as 
áreas, motivo pelo qual a participação da saúde suple-
mentar torna-se importante contribuição na atenção à 
saúde da população.

Atualmente, mais de quarenta milhões de bra-
sileiros e brasileiras – cerca de 25% da população – 
são beneficiários de planos privados de assistência 
à saúde. Esses números evidenciam a importância 
da participação do setor suplementar de atenção à 
saúde. Sem essa participação, as dificuldades en-
frentadas pelo SUS seriam maiores ainda, e sua 
superação demandaria aplicação de somas bilio-
nárias de recursos públicos. Daí a importância do 
incentivo à oferta de seguros e planos de saúde 
aos empregados e dirigentes das empresas. É uma 
forma indireta de reduzir a demanda por serviços 
prestados pelo SUS.

O reconhecimento público pelo cuidado com a 
saúde do empregado constitui, também, importante 
forma de incentivar a empresa a adotar a medida. Daí 
a nossa proposta de concessão de selo e certificado 
de excelência no cuidado com a saúde do empregado, 
que poderão ser utilizados pela empresa em peças ou 
campanhas de valorização própria junto à população 
em geral, aos consumidores dos seus produtos, aos 
seus empregados e a entidades sindicais e governa-
mentais.

Contamos com o apoio dos ilustres Pares à aprova-
ção dessa relevante matéria. – Senador Jorge Yanai.

(Às Comissões de Assuntos Sociais e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 195, DE 2010 
(Complementar)

Altera os arts. 18-A, §§ 1º e 2º, 26, § 1º 
e 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, com o objetivo de rea-
justar os valores expressos em moeda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 18-A, 26 e 68 da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 18-A.  .............................................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-

se MEI o empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil, que tenha auferido 
receita bruta, no ano-calendário anterior, de 
até R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 
optante pelo Simples Nacional e que não este-
ja impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo.

§ 2º No caso de início de atividades, o 
limite de que trata o § 1º deste artigo será 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) multiplicados 
pelo número de meses compreendido entre o 
início da atividade e o final do respectivo ano-
calendário, consideradas as frações de meses 
como um mês inteiro.

 .................................................... ” (NR)

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário de 
até R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), na 
forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, 
farão a comprovação da receita bruta median-
te apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços, ficando dispensados 
da emissão do documento fiscal previsto no 
inciso I do caput deste artigo, ressalvadas as 
hipóteses de emissão obrigatória previstas 
pelo referido Comitê.

 .................................................... ” (NR)

“Art. 68. Considera-se pequeno empre-
sário, para efeito de aplicação do disposto 
nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, o empresário individual 
caracterizado como microempresa na forma 
desta Lei Complementar que aufira receita 
bruta anual de até R$72.000,00 (setenta e 
dois mil reais).” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do exercício subsequente ao de sua publicação.

Justificação

Em boa hora, o Congresso Nacional aprovou a 
Lei Complementar (LCP) nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, instituidora do Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte. E, no seu 
bojo, instituiu o Regime Especial Unificado de Arreca-
dação de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 
Nacional, dando concretude ao disposto nos arts. 146, 
III, d, parágrafo único, 170, II e 179, da Carta Magna, 
que preveem tratamento diferenciado e favorecido às 
micro e pequenas empresas no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.

Contudo, o número de empresas que aderiram 
ao Simples Nacional não pode ser considerado satis-
fatório. Estima-se, grosso modo, em dez milhões o nú-
mero de empreendimentos empresariais passíveis de 
enquadramento no citado regime. Pouco mais de um 
terço desses empreendimentos de fato se transformou 
em empresas de direito, isto é, se formalizou.

Sensível a essa realidade, o Congresso Nacio-
nal editou a LCP nº 128, de 19 de dezembro de 2008, 
que aperfeiçoou a LCP nº 123, de 2006, especificando 
uma nova categoria, a do Microempreendedor Indivi-
dual (MEI), o empresário individual a que se refere o 
art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis 
mil reais), optante pelo Simples Nacional.

A carga tributária atribuída ao MEI é bem menor 
do que a exigida da microempresa, cabendo-lhe re-
colher valor fixo mensal correspondente à soma das 
seguintes parcelas:

a) R$45,65, a título de Contribuição para 
a Seguridade Social, relativa à pessoa do em-
presário, na qualidade de contribuinte individu-
al, reajustável na mesma data de reajustamento 
dos benefícios previdenciários;

b) R$1,00, a título de Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS), caso seja contribuinte desse 
imposto; e

c) R$5,00, a título de Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISS), caso seja 
contribuinte desse imposto.
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Todavia, o alívio fiscal não se fez acompanhar 
do estímulo à criação ou formalização de empregos, 
pois o art. 18-A, § 4º, IV, estabelece que não poderá 
optar pela nova sistemática de recolhimento o MEI 
que contrate empregado. Felizmente, o art. 18-C abre 
a possibilidade de enquadrar-se como MEI o empre-
sário individual que possua um único empregado que 
receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso 
salarial da categoria profissional, mas eleva a carga 
tributária, exigindo, adicionalmente:

a) a retenção e recolhimento da contribui-
ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço, cuja menor alíquota é de 8%;

b) o recolhimento da Contribuição Pa-
tronal Previdenciária (CPP) para a Segurida-
de Social, a cargo da pessoa jurídica, de que 
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, à alíquota de 3% sobre o salário de 
contribuição (salário mínimo ou o piso da ca-
tegoria profissional).

Em valores atuais, a carga tributária adicional 
para o MEI que emprega uma pessoa é de R$ 56,00, 
o dobro da incidente sobre o MEI que não cria em-
prego.

Decorrido um ano da vigência do MEI, a adesão 
tem sido desalentadora. Para nós, não há dúvida de 
que a principal razão é o valor extremamente baixo do 
limite de renda bruta.

A solução nos parece óbvia: elevar o limite. A pro-
posição que ora submetemos à apreciação dos nobres 
congressistas pretende, assim, dobrar o valor, alçan-
do-o a R$72.000,00. A renúncia de receita será mais 
que compensada pelo volume de novas adesões, as 
quais desencadearão efeitos positivos, entre os quais 
o aumento global da arrecadação e do emprego com 
carteira assinada. O mérito do projeto nos credencia a 
solicitar o apoio imprescindível dos Pares. – Senador 
Acir Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Institui o Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte; 
altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, da Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, 

de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, espe-
cialmente no que se refere:

I – à apuração e recolhimento dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, mediante regime único de ar-
recadação, inclusive obrigações acessórias;

II – ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;

III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive 
quanto à preferência nas aquisições de bens e servi-
ços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associa-
tivismo e às regras de inclusão. 

§ 1o Cabe ao Comitê Gestor de que trata o inciso 
I do caput do art. 2o desta Lei Complementar apreciar 
a necessidade de revisão dos valores expressos em 
moeda nesta Lei Complementar. 

§ 2o 
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de peque-
no porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar 
será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I – Comitê Gestor do Simples Nacional, vincu-
lado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (qua-
tro) representantes da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos 
Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, 
para tratar dos aspectos tributários; e

II – Fórum Permanente das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte, com a participação dos ór-
gãos federais competentes e das entidades vinculadas 
ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado 
o disposto no inciso III do caput deste artigo; 

III – Comitê para Gestão da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios, vinculado ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto 
por representantes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e 
de registro empresarial, na forma definida pelo Poder 
Executivo, para tratar do processo de registro e de le-
galização de empresários e de pessoas jurídicas.
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§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III 
do caput deste artigo serão presididos e coordenados 
por representantes da União.§ 2o Os representantes 
dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos 
nos incisos I e III do caput deste artigo serão indicados 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CON-
FAZ e os dos Municípios serão indicados, um pela 
entidade representativa das Secretarias de Finanças 
das Capitais e outro pelas entidades de representação 
nacional dos Municípios brasileiros. 
....................................................................................

§ 3º As entidades de representação referidas no 
inciso III do caput e no § 2º deste artigo serão aquelas 
regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano 
antes da publicação desta Lei Complementar. 

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III 
do caput deste artigo elaborarão seus regimentos in-
ternos mediante resolução. 

§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput des-
te artigo, que tem por finalidade orientar e assesso-
rar a formulação e coordenação da política nacional 
de desenvolvimento das microempresas e empresas 
de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar 
a sua implantação, será presidido e coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. 

§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput 
deste artigo compete regulamentar a opção, exclusão, 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida 
ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de 
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, observadas 
as demais disposições desta Lei Complementar. 

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput 
deste artigo compete, na forma da lei, regulamentar 
a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, 
licenças, permissão, autorização, registros e demais 
itens relativos à abertura, legalização e funcionamento 
de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer por-
te, atividade econômica ou composição societária. 

§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam 
os incisos I e III do caput deste artigo serão designa-
dos, respectivamente, pelos Ministros de Estado da 
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, mediante indicação dos órgãos e entidades 
vinculados. 

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa  

e de Empresa de Pequeno Porte 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pe-
queno porte a sociedade empresária, a sociedade 
simples e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que:

I - no caso das microempresas, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II - no caso das empresas de pequeno porte, o 
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, au-
fira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatro-
centos mil reais). 

§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do dis-
posto no caput deste artigo, o produto da venda de 
bens e serviços nas operações de conta própria, o pre-
ço dos serviços prestados e o resultado nas operações 
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 2o No caso de início de atividade no próprio 
ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste 
artigo será proporcional ao número de meses em que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 
exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

§ 3o O enquadramento do empresário ou da so-
ciedade simples ou empresária como microempresa 
ou empresa de pequeno porte bem como o seu de-
senquadramento não implicarão alteração, denúncia 
ou qualquer restrição em relação a contratos por elas 
anteriormente firmados. 

§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento 
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complemen-
tar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa 
jurídica: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídi-
ca;

II – que seja filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que 
seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 
nos termos desta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 
10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput deste artigo;
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V – cujo sócio ou titular seja administrador ou 
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, 
salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa 
jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de 
investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômi-
ca, de sociedade de crédito, financiamento e investimento 
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de ca-
pitalização ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por 
ações. 

§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste 
artigo não se aplica à participação no capital de coope-
rativas de crédito, bem como em centrais de compras, 
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 
50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito 
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, 
e em associações assemelhadas, sociedades de inte-
resse econômico, sociedades de garantia solidária e 
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo 
social a defesa exclusiva dos interesses econômicos 
das microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte incorrer em alguma das situações 
previstas nos incisos do § 4o deste artigo, será exclu-
ída do regime de que trata esta Lei Complementar, 
com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida 
a situação impeditiva. 

§ 7o Observado o disposto no § 2o deste artigo, 
no caso de início de atividades, a microempresa que, 
no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta 
anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, 
no ano-calendário seguinte, à condição de empresa 
de pequeno porte. 

§ 8o Observado o disposto no § 2o deste artigo, 
no caso de início de atividades, a empresa de pequeno 
porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste 
artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição 
de microempresa. 

§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual pre-
visto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, 

no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e 
favorecido previsto por esta Lei Complementar para 
todos os efeitos legais. 

§ 10. A microempresa e a empresa de pequeno 
porte que no decurso do ano-calendário de início de 
atividade ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais) multiplicados pelo número de meses 
de funcionamento nesse período estarão excluídas do 
regime desta Lei Complementar, com efeitos retroati-
vos ao início de suas atividades. 

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados 
e seus respectivos Municípios adotarem o disposto nos 
incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20 desta Lei 
Complementar, caso a receita bruta auferida durante o 
ano-calendário de início de atividade ultrapasse o limi-
te de R$100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, multipli-
cados pelo número de meses de funcionamento nesse 
período, estará excluída do regime tributário previsto 
nesta Lei Complementar em relação ao pagamento dos 
tributos estaduais e municipais, com efeitos retroativos 
ao início de suas atividades. 

§ 12. A exclusão do regime desta Lei Complemen-
tar de que tratam os §§ 10 e 11 deste artigo não retro-
agirá ao início das atividades se o excesso verificado 
em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte 
por cento) dos respectivos limites referidos naqueles 
parágrafos, hipóteses em que os efeitos da exclusão 
dar-se-ão no ano-calendário subseqüente.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 638, de 2010, 
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei da 
Câmara nº 75, de 2006.

É o seguinte o Ofício:

OF. nº 638/10/PS-GSE

Brasília, 23 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovo 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.434, de 2005, da 
Câmara dos Deputados, que “Altera a Lei nº 9.394, 
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de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, no tocante ao 
ensino da arte.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
No 670, DE 2010

Requeiro, com fundamento no arts. 215 e 255, 
inciso II, letra c, no 12, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara no 41, 
de 2010, que “regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5o , no inciso II do § 3o do art. 
37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; alte-
ra a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 
a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos 
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências”, seja também remetido para exame da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
a fim de que seja avaliada sua repercussão no campo 
da segurança nacional. 

– Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado de 
Minas e Energia que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 1.038, DE 2010

– Nº 1038/2010, de 28 de junho, en-
caminhando informações em resposta ao 
Requerimento nº 311, de 2010, do Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– As informações, foram encaminhadas, em cópia, ao 
Requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Então, não havendo mais nada a tratar e não haven-
do mais quem queira fazer uso da palavra, prestamos 
nossa homenagem a São Pedro e vamos encerrar os 
nossos trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão de-
liberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 30, às 
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
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(apresentado 
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova 
a Programação Monetária para o quarto tri-
mestre de 2009.

2 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

3 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

4 
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.

835ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2010



Junho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 31759 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

8 
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.

9 
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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 89, de 2003, tendo como primeira 
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá 
nova redação aos arts. 93 e 95 da Consti-
tuição Federal, para impedir a utilização da 
aposentadoria dos magistrados 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.
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11 
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.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

15 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

16 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

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

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
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18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97, 
na Casa de origem, do Deputado Inácio Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas.

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003, 
na Casa de origem, da Deputada Perpétua 
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de exposição de obras de artistas nacionais 
em prédios públicos da União e de suas au-
tarquias e fundações públicas.

Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.
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Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que re-
voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a 
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, 
do empregado bancário inadimplente).

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 

na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica.

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.
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31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

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

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009).

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
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37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências,para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
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na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas.

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 312, de 2009 (nº 4.760/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executi-
vo a realizar doação para a reconstrução de 
Gaza.

Pareceres favoráveis, sob nºs 324 e 325, 
de 2010, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Pedro; e de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy.

48 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

49 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito).
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Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

51 
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.

52 
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.

53 
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.

54 
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.

55 
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).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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.

57 
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 
Inelegibilidades),para declarar a inelegibilida-
de, em quaisquer outros Municípios do mesmo 
Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos 
na eleição imediatamente anterior.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
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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.

59 
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 acrescenta a 
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar 
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do 
ocupante de cargo público que a ele renuncie.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
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 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-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

61 
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, 
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de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei 
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para 
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

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 363, 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 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

64 
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 
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 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-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 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-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 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, 
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de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

68 
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.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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70 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

71 
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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 

para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

73 
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.

74 
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, 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-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 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
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– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei Senado nº 
390, de 2005-Complementar, nos termos da 
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

76 
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 Pro-
jeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE 
(Substitutivo), que apresenta; 2º pronuncia-
mento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen): 
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorá-
vel à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da 
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda 
que apresenta.

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e – de 
Assuntos Econômicos, Relator: Senador An-
tonio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do 
Senador Antonio Carlos Valadares.

78 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

79 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
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dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

81 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

29-6-2010 
Terça-feira

11h30 Ministro Valmir Campelo, Ministro do Tribu-
nal de Contas da União

Sala de audiências

16h Ordem do Dia
Plenário

17h30 Ministro Paulo Sérgio Oliveira Passos, Mi-
nistro de Estado dos Transportes

Sala de Audiências

18h30 Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral

Sala da Audiências

JUNHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL852



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-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)
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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).
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29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176



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.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

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
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009

Prazo final prorrogado: 17/07/2010
MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)
Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.



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.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal. 

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

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.  Paulo Paim   (PT) (11,41,94,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  VAGO (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).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,78,104)

 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)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (48,80,101)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,93,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

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) (20,66,100,105)

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).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-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:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
Paulo Duque (8)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

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 Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. 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).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. 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.
6. 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).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. 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.
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).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.

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 (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (11)

Papaléo Paes   (PSDB) (6,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  VAGO (2,8,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,7)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (9,14,15)  1.  Paulo Duque (5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (12)  1.  João Durval   (PDT) (10)

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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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.
10. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. 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.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB 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. 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).
18. 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).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

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).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

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 (102)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (32,72,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,35)

Eduardo Suplicy   (PT) (32)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (32)

Tião Viana   (PT) (30,44,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,31)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (34)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,70)

 5.  César Borges   (PR) (37,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,64)

Almeida Lima   (PMDB) (60,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (56,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (58,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,59,69,101,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,65)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (57,67,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,63,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,68,76,103,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,61,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (51)

Demóstenes Torres   (DEM) (45)

Jayme Campos   (DEM) (52,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,73)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,74,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (48)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (46)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,71)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26,75,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (47)  1.  Gim Argello (49,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, 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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. 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.
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, 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.
31. 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.
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, o Senador 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.
38. 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.
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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. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
71. 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).
72. 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).
73. 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).
74. 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).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador 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).
102. 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).
103. 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).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).



105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
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).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (93,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (33,76,78,80,96)

VAGO (35,85,86,87,98,101,109)

 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).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador 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).

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).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador 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.



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) (6)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (5,12,16)

Instalação:  27/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PV) (1,2)

Jefferson Praia   (PDT) (11,15)

 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (10)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
Jorge Yanai   (DEM) (13,14)

 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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 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).
11. 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).
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).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. 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.

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 )
Jorge Yanai   (DEM) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Mário Couto   (PSDB)
Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Marcelo Crivella   (PRB) (21,53,59,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,23,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  VAGO (19,74)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (35,43)

VAGO (34,68,71,75)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,72)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (2,25)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).

(cedida ao PDT)
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 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)

Paulo Paim   (PT) (47,94,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,95,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  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)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).



78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. 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).
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).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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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).
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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.
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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).
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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) (43,82,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,81,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM) (34,87,88)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.



78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
81. O Senador 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).
82. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).

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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 (63)

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) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,64,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,65,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (2,53,56,58,61,73)

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) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador 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, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. 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).
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).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).

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)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Duque  (PMDB-RJ) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007
7ª Eleição Geral:  14/07/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM) (15)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC)
 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG) (14)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (11)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (10)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

Atualização:  24/04/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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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:  29/04/2010
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.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

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.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV)   

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V)   

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI)   

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII)   

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL 
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE) 12 
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS) 12 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM 
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 
ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 (DEM/SC) 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÉ NERY8  (PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  
DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOURÃO (PT/AC) 
GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 
ÍRIS DE ARAÚJO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO5 (PPS/RJ)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO 1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP) 1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 22.03.2010) 
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  

e-mail: cpcm@camara.gov.br   
www.camara.gov.br/mercosul 

__________________ 
1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na 
Sessão do SF de 05.06.08. 
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.  
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão 
do SF de 19.12.2007. 
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao 
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo 
em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008. 
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do 
Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 
12.11.2008. 
8  Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 
17.12.2008. 
9 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende. 
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, 
de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de 
11.2.09, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177,  de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 
12.03.2009. 
12 Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa 
mesma data. 
13 O  Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 
10.09.09, e filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 
06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao 
Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09. 
15 Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010 
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI 
 (Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 
PMDB-RN 

 

LÍDER DA MAIORIA
 

RENAN CALHEIROS 
PMDB-AL 

LÍDER DA MINORIA
 

GUSTAVO FRUET ² 
PSDB-PR 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 
EMANUEL FERNANDES 

PSDB-SP 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

 
EDUARDO AZEREDO 

PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 
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__________________ 
1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da 
Comissão, realizada em 18.08.2001. 
2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM 
da Câmara dos Deputados, datado de 23 de março de 2010. 
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