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Ata da 110ª Sessão, Deliberativa Ordinária  
em 1º de Julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa e Acir Gurgacz.

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 7 minu-

tos, e encerra-se às 18 horas e 25 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital da República do Brasil, estamos no 
plenário do Senado Federal. Represento a Mesa Di-
retora da Casa, que tem como Presidente o Senador 
José Sarney, que representa o Amapá.

Hoje, dia 1º de julho, o painel registra a presença 
de 25 Senadoras e Senadores na Casa.

Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª 
Legislatura. Hoje, dia 1º de julho de 2010, quinta-feira, 
14h07. Esta é a 110ª sessão deliberativa ordinária.

Há número regimental. Declaro aberta a sessão, 
supervisionada aqui pela nossa bela Secretária-Geral 
Executiva Drª Cláudia Lyra.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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 651, de 2009 
(nº 1.071/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ci-
dade FM de Sumé Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Sumé, Estado da Paraíba;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2010 (nº 
1.941/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária Rômulo Almeida para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2010 (nº 
2.385/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Cuiabana para Cultura e Defesa 
Ambiental – Acudam para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2010 (nº 
1.627/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Rádio Comunitária Novo Cêrro Azul para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cerro Azul, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2010 (nº 
1.704/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Difusão Comunitária de Água Doce 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Água Doce, Estado de Santa 
Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 2010 (nº 
1.705/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Integração e Desenvolvimento das Co-
munidades de Balsa Nova para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Balsa 
Nova, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 77, de 2010 (nº 
1.709/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação dos Moradores das Pacas dos Marçal 
– Morros/MA para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Morros, Estado 
do Maranhão; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2010 (nº 
1.748/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Serra do Mar para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Piraquara, Estado do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2010 (nº 
1.777/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão e Cultural de 
Ivaí para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Ivaí, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 2010 (nº 
1.796/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Mobilização Comunitária de Fortaleza 
de Minas para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Fortaleza de Minas, 
Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2010 
(nº 1.831/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Apoio aos Carentes de Luizlândia do 
Oeste e Região – AACL para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de João 
Pinheiro, Estado de Minas Gerais.

– Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2010 
(nº 1.860/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Aracatiaçu para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Sobral, Estado 
do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2010 
(nº 1.886/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Comunicação Educacional e Cultural de 
Radiofusão de Nova União para executar serviço 
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de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
União, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de 2010 
(nº 1.887/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Despertar para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico de Cambuquira para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cambuquira, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2010 
(nº 1.952/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Produtores Rurais para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Una, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2010 
(nº 1.989/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Moradores do Bairro da Aparecida para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Urucará, Estado do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2010 
(nº 1.998/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Meac – 
Movimento Esportivo Amador Coquense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Vitória do Mearim, Estado do Ma-
ranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2010 
(nº 2.093/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio 
Comunicação LMW Ltda. – ME para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, 
Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2010 
(nº 2.117/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Cultura de Araçatuba Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2010 
(nº 2.122/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Barretos Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Barretos, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 2010 
(nº 2.034/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Difusora 
Natureza FM Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 

cidade de São Miguel Arcanjo, Estado de São 
Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2010 
(nº 2.041/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Difusora 
Natureza FM Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Campina do Monte Alegre, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 2010 
(nº 2.043/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema 
Integrado de Radiocomunicação Ltda. – SIR para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Ribeirão Corrente, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2010 
(nº 2.053/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Amigos de Apiacás para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Apia-
cás, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 2010 
(nº 2.062/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Centro 
Comunitário de Pinheiral para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pinheiral, 
Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2010 
(nº 2.065/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Estrela Polar Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada na cidade de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2010 
(nº 2.066/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação dos Fãs Clubes do Pará para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Belém, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 2010 
(nº 2.067/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Nely Andrade para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Salva-
terra, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 2010 
(nº 2.036/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Irmãos 
Thomé Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Autazes, Estado do Amazonas; 
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2010 
(nº 2.095/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Em-
presa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Alenquer, Es-
tado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2010 
(nº 2.136/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de Tietê para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tietê, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de 2010 
(nº 2.215/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Turismo de Taquaritinga do Norte para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Taquaritinga do Norte, Estado de 
Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de 2010 
(nº 1.996/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Beneficente Joaquim Cocundo para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Bezerros, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2010 
(nº 2.160/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Tauá de Guiratinga LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Alto Paraguai, Estado de Mato 
Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de 2010 
(nº 2.030/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Mar e Céu 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2010 
(nº 2.357/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Tropical Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de 2010 
(nº 2.143/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária dos Moradores e Amigos 
do Oiapoque para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Oiapoque, Estado 
do Amapá;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de 2010 
(nº 1.843/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Cultural Comunitária Interativa Es-
trelense para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Estrela, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 401, de 2010 
(nº 1.844/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização ao Segundo 
Grupo de Agricultores e Criadores do Herval e 
Arredores para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Canguçu, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de 2010 
(nº 1.955/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária Amigos da Cidade de 
Pelotas para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2010 
(nº 2.008/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Cultural Mostardense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mostardas, Estado do Rio Gran-
de do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 407, de 2010 
(nº 2.121/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação Educativa Nordeste para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas mé-
dias na cidade de Lagoa Vermelha, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 413, de 2010 
(nº 2.195/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Moradores do Jardim Maluche e Parte 
do Bairro Souza Cruz para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Brusque, 
Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 414, de 2010 
(nº 2.208/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Cidade de Gaspar para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 418, de 2010 
(nº 2.279/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Witmarsuense de Cultura e Radiodifusão Co-
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munitária para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Witmarsum, Estado de 
Santa Catarina; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de 2010 
(nº 2.387/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Radiodifusão Comunitária de Campo Belo 
do Sul para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campo Belo do Sul, 
Estado de Santa Catarina. 

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

– Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2005, de au-
toria do Senador Pedro Simon, que acrescenta 
parágrafo ao artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, estabelecendo responsabilida-
de solidária a terceiros contratados pela Admi-
nistração; 

– Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2006, de au-
toria do Senador Marco Maciel, que revoga o § 
1º do art. 7º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), para suprimir restrições 
ao eleitor que deixar de votar; 

– Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2009, de au-
toria do Senador Roberto Cavalcanti, que altera 
a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Có-
digo Civil, a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, e revoga as 
Leis nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, e nº 
9.278, de 10 de maio de 1996, para assegurar 
a ampliação dos direitos civis dos companheiros 
na união estável; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2009, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que altera e 
acrescenta artigos à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, para tratar 
de ato não ratificado, foro, competência, prazo, 
medidas cautelares incidentais, depoimentos 
de videoconferência, homologação de sentença 
estrangeira, recurso ordinário, deserção, recurso 

protelatório, agravo de intrumento e medidas de 
antecipação de tutela. 

Tendo sido aprovados terminativamente pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os 
Projetos vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Senhor Presidente da República adotou, em 29 
de junho de 2010, e publicou no mesmo dia mês 
e ano, a Medida Provisória nº 492, de 2010, que 
“Acresce dispositivo ao art. 1º da Lei nº 12.096, de 
24 de novembro de 2009, abre prazo para os Muni-
cípios regularizarem os parcelamentos relativos a 
contribuições sociais previdenciárias, e institui, no 
âmbito do Ministério da Educação, o plano especial 
de recuperação da rede física escolar pública, com 
a finalidade de prestar assistência financeira para 
recuperação das redes físicas das escolas públicas 
estaduais, do Distrito Federal e municipais afetadas 
por desastres.

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) 1. Lúcia Vânia (PSDB)
José Agripino (DEM) 2. Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB) 3. Cícero Lucena (PSDB)
Jayme Campos (DEM) 4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)

Renan Calheiros (PMDB) 1. Valdir Raupp (PMDB)
Francisco Dornelles (PP) 2. Valter Pereira (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) 3. 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 1. Sérgio Zambiasi 

PDT

Osmar Dias 1. Acir Gurgacz

* PV

Marina Silva 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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Deputados

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB) 1. Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT) 2. Vinícius Carvalho (PTdoB)
João Pizzolatti (PP) 3. Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR) 4. Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB) 5. Simão Sessim (PP)
Hugo Leal (PSC) 6. Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

João Almeida (PSDB) 1. Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) 2. Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS) 3. Bruno Araújo (PSDB)
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) 4. Felipe Maia (DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Daniel Almeida (PCdoB) 1. Brizola Neto (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB) 2. Fábio Faria (PMN)

*PHS

Miguel Martini 1.
A Presidência comunica que, de acordo com o § 7º do 
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o 
calendário para a tramitação da matéria:
-Publicação no DO: 29-6-2010(Ed. Extra)
-Designação da Comissão: 1º-7-2010(SF)
-Instalação da Comissão: -7-2010
-Emendas: até 5-7-2010 (6 dias após a publicação)
-Prazo na Comissão: 29-6-2010 a 12-7-2010 (14º 
dia)
-Remessa do processo à CD: 12-7-2010
-Prazo na CD: de 13-7-2010 a 8-8-2010 (15º ao 28º dia) 
-Recebimento previsto no SF: 8-8-2010
-Prazo no SF: de 9-8-2010 a 22-8-2010 (42º dia)
-Se modificado, devolução à CD: 22-8-2010
-Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 23-8-2010 a 25-8-2010 (43º ao 45º dia)
-Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
26-8-2010 (46º dia)
-Prazo final no Congresso: 9-9-2010

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 181, DE 2010 
(Nº 368/2010, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 2 a 13 de julho de 2010, em via-
gens oficiais a Cabo Verde dias 2 e 3, Guiné Equatorial, 
dias 4 e 5, Quênia, dia 6, Tanzânia, dia 7, Zâmbia, dia 
8, e África do Sul, dias 9, 10, 11 e 12.

Brasília, 30 de junho de 2010, – Luís Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 447 – C. Civil

Em, 30 e junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial,

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País no período de 2 a 
12 de julho de 2010, em viagens oficiais a Cabo Ver-
de, dias 2 e 3, Guiné Equatorial, dias 4 e 5, Quênia, 
dia 6, Tanzânia, dia 7, Zâmbia, dia 8, e África do Sul, 
dias 9, 10, 11 e 12,

Atenciosamente,– Erenice Guerra, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A mensagem que acaba de ser lida será anexada ao 
processado da Mensagem nº 58 , de 2010, e vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu do Senhor Presidente da Repú-
blica as Mensagens nos 71, de 2010-CN (nº 346, de 
2010, na origem) e 72, de 2010-CN (nº 347, de 2010, 
na origem), encaminhando, respectivamente, os se-
guintes projetos de lei do Congresso Nacional:
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32212 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32213 39ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32214 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32215 41ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32216 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32217 43ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32218 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32219 45ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32220 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32221 47ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32222 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32223 49ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32224 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32225 51ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32226 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32227 53ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32228 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32229 55ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32230 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32231 57ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32232 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32233 59ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32234 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32235 61ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32236 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32237 63ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32238 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32239 65ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32240 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32241 67ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32242 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32243 69ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32244 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32245 71ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32246 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32247 73ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32248 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32249 75ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32250 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32251 77ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32252 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32253 79ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32254 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32255 81ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32256 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32257 83ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32258 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32259 85ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32260 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32261 87ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32262 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32263 89ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32264 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32265 91ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32266 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32267 93ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32268 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32269 95ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32270 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32271 97ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32272 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32273 99ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32274 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32275 101ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32276 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32277 103ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32278 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32279 105ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32280 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32281 107ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32282 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32283 109ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32284 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32285 111ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32286 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010
JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32287 113ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32288 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os Projetos de Lei nos 25 e 26, de 2010-CN, vão à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

Leitura: 1°-7-2010
até 6/7 prazo para publicação e distribuição de 

avulsos;
até 14/7 prazo para apresentação de emendas;
até 19/7 prazo para publicação e distribuição de 

avulsos das emendas apresentadas; e
até 16/8 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 2 de julho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 198, DE 2010 

Altera a Lei nº 10.994, de 14 de de-
zembro de 2004, que “Dispõe sobre o de-
pósito legal de publicações, na Biblioteca 
Nacional, e dá outras providências”, para 
incluir as bibliotecas públicas estaduais e 
do Distrito Federal entre as destinatárias 
de exemplares de publicações referentes 
ao depósito legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.994, de 14 de de-

zembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Fica assegurado o de-

pósito legal em número suficiente para prover 
com pelo menos um exemplar das publicações 
objeto desta lei as bibliotecas nacionais, as bi-
bliotecas públicas estaduais e do Distrito Fe-
deral e as instituições equivalentes dos países 
de língua portuguesa.” (NR)

Art. 2º O inciso I do art. 2º da Lei nº 10.994, de 
14 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º  ..................................................

I – Depósito legal: a obrigação do de-
pósito, em instituições públicas específicas, 
de exemplares de todas as publicações, pro-
duzidas por qualquer meio ou processo, para 
distribuição gratuita ou venda, em número su-
ficiente para o cumprimento do que determina 
o parágrafo único do art. 1º; 

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

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

Justificação

A biblioteca pública é um dos principais difuso-
res da informação em nosso País. Cumpre, também, o 
importantíssimo papel de fomento ao hábito da leitura, 
estimulando, na juventude, o saudável contato com o 
mundo dos livros.

Aos poucos, as bibliotecas vão renovando seu mister, 
superando a antiga e ultrapassada função de simples reposi-
tórios de obras impressas. O surgimento das novas tecnolo-
gias, com o uso intensivo da internet e de novas mídias, tem 
reafirmado sua condição de ente comunitário fundamental 
para a formação cultural e valorização da cidadania.

Não obstante sua relevância, as bibliotecas pú-
blicas brasileiras encontram enorme dificuldade de 
renovação e atualização de seus acervos. Além dos 
problemas relacionados às restrições de orçamento, 
que sempre atingem as instituições da área de cultura, 
existem também as dificuldades provenientes das limita-
ções da estrutura de distribuição de livros no Brasil. 

A concentração das principais redes de livrarias 
nos grandes centros urbanos do País, principalmente 
nos shopping centers, tem desestimulado a distribui-
ção das publicações impressas e de outros produtos 
culturais para as cidades de menor porte e para as lo-
calidades mais distantes. Forma-se, então, um círculo 
vicioso em que a concentração das oportunidades de 
acesso à cultura e da disponibilidade dos produtos cul-
turais acompanha a concentração de renda e riqueza 
que, infelizmente, ainda marca nosso País.

O Brasil possui uma importante estrutura de bi-
bliotecas sob a responsabilidade dos Estados e do 
Distrito Federal. Padecem, entretanto, tais instituições, 
de um subaproveitamento que decorre, sobretudo, das 
limitações de seus acervos.

É com a intenção de enfrentar esse problema, 
pois, que sugerimos a alteração da legislação vigente, 
de modo que o depósito legal de novas publicações se 
dê em número suficiente para contemplar as bibliote-
cas estaduais e do Distrito Federal. 

Na certeza de contribuir para o fortalecimento des-
ses já importantes polos de difusão do conhecimento 
e de fruição da cultura em nosso País, contamos com 
o apoio de nossos Pares a esta proposição.

Sala das Sessões, – Senador José Sarney.

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL114
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.994, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004

Dispõe sobre o depósito legal de pu-
blicações, na Biblioteca Nacional, e dá ou-
tras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta lei regulamenta o depósito legal de pu-
blicações, na Biblioteca Nacional, objetivando assegurar 
o registro e a guarda da produção intelectual nacional, 
além de possibilitar o controle, a elaboração e a divul-
gação da bibliografia brasileira corrente, bem como a 
defesa e a preservação da língua e cultura nacionais.

Art. 2o Para os efeitos desta lei, considera-se:
I – Depósito legal: a exigência estabelecida em lei 

para depositar, em instituições específicas, um ou mais 
exemplares, de todas as publicações, produzidas por 
qualquer meio ou processo, para distribuição gratuita ou 
venda;

II – (VETADO)
III – (VETADO)
IV – Distribuição ou Divulgação: a obra comunica-

da ao público em geral ou a segmentos da sociedade, 
como membros de associações, de grupos profissio-
nais ou de entidades culturais, pela primeira vez e a 
qualquer título;

V – Editor: a pessoa física ou jurídica que adquire 
o direito de reprodução gráfica da obra;

VI – Impressor: a pessoa física ou jurídica que im-
prime obras, por meios mecânicos, utilizando suportes 
vários;

VII – (VETADO)
Art. 3o Esta lei abrange as publicações oficiais 

dos níveis da administração federal, estadual e muni-
cipal, compreendendo ainda as dos órgãos e entida-
des de administração direta e indireta, bem como as 
das fundações criadas, mantidas ou subvencionadas 
pelo poder público.

Art. 4o São equiparadas às obras nacionais, para 
efeito do depósito legal, as provenientes do estrangeiro 
que trouxerem indicações do editor ou vendedor do-
miciliado no Brasil.

Art. 5o O depósito legal será efetuado pelos im-
pressores, devendo ser efetivado até 30 (trinta) dias 
após a publicação da obra, cabendo ao seu editor e 
ao autor verificar a efetivação desta medida.

§ 1o O não-cumprimento do depósito, nos termos 
e prazo deste artigo, acarretará:

I – multa correspondente a até 100 (cem) vezes 
o valor da obra no mercado;

II – apreensão de exemplares em número sufi-
ciente para atender às finalidades do depósito.

§ 2o Em se tratando de publicação oficial, a auto-
ridade responsável por sua edição responderá pessoal-
mente pelo descumprimento do disposto neste artigo.

§ 3o Constituirá receita da Biblioteca Nacional o 
valor da multa a ser cobrada por infração ao disposto 
nesta lei.

§ 4o O não-cumprimento do disposto nesta lei 
será comunicado pelo Diretor-Geral da Biblioteca Na-
cional, à autoridade competente, para os fins do dis-
posto neste artigo.

Art. 6o As despesas de porte decorrentes do 
depósito legal são de responsabilidade exclusiva dos 
respectivos depositantes.

Parágrafo único. A Biblioteca Nacional fornecerá 
recibos de depósito de todas as publicações arreca-
dadas, reservando-se o direito de determinar a subs-
tituição de todo e qualquer exemplar que apresente 
falha de integridade física.

Art. 7o Para facilitar e agilitar o recebimento dos 
exemplares, em qualquer parte do território nacional, 
a Biblioteca Nacional poderá descentralizar a coleta 
do depósito legal, através de convênios com outras 
instituições, sendo-lhe permitido repassar a essas en-
tidades um dos exemplares recolhidos.

Art. 8o O depósito legal regulamentado nesta lei 
não se confunde com o registro de obras intelectuais 
pelos autores ou cessionários, conforme o disposto, 
respectivamente, nos arts. 17 e 53, § 1º da Lei nº 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973.

Art. 9o O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua pu-
blicação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 11. Revoga-se o Decreto no 1.825, de 20 de 
dezembro de 1907.

Brasília, 14 de dezembro de 2004; 183o da Inde-
pendência e 116o da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva – Gilberto Gil.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2004

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 199, DE 2010

Autor: Senador José Nery – PSOL/Pará

Altera o art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições, para vedar doação em di-doação em di-
nheiro ou estimável em dinheiro, a partido 
e candidato, por pessoa física ou jurídica 
condenada por qualquer espécie de crime, 
enquanto durarem os efeitos da correspon-da correspon-
dente sentença, ou que esteja incluída no 
cadastro dos autuados por trabalho escra-
vo e dá outras providências.

115ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1997, passa a vigorar acrescido de incisos XII e XIII 
e de § 2º, renumerado o parágrafo único como § 1º:

“Art. 24 ..................................................
XII – pessoa física ou jurídica condenada 

por qualquer espécie de crime, enquanto dura-
rem os efeitos da respectiva sentença;

XIII – pessoa física ou jurídica incluída 
no cadastro dos autuados por exploração de 
trabalho escravo do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

§ 1º  .......................................................
§ 2º O recebimento de doação vedada 

por este artigo sujeita o partido ou candidato a 
multa equivalente ao dobro do valor recebido, 
ficando, ainda, o beneficiário sujeito à negação 
do diploma ou respectiva cassação, se já ou-
torgado, nos termos do art. 30-A.”. (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo im-
possibilitar que pessoa física ou jurídica condenada 
por qualquer espécie de crime possa fazer doações a 
partidos políticos e candidatos às eleições, enquanto 
durarem os efeitos da respectiva sentença e, também, 
estabelecer tal espécie de proibição à pessoa física ou 
jurídica incluída na relação dos autuados por trabalho 
escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ademais, estamos propondo, como regra suple-
mentar, que o partido ou candidato que receber doa-
ção das pessoas de que se trata fique sujeito a multa 
equivalente ao dobro do valor recebido e o beneficiário 
sujeito à negação do diploma ou da respectiva cassa-
ção, se já outorgado.

Para tanto, o presente projeto de lei está alterando 
o dispositivo legal pertinente, vale dizer, o art. 24 da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabele-que estabele-
ce normas para as eleições. O objetivo da iniciativa é 
ampliar as regras legais que procuram impedir a par-
ticipação, no processo eleitoral, de pessoas físicas ou 
jurídicas que foram responsabilizadas por crimes.

Da mesma forma, não podemos permitir que pes-
soa física ou jurídica incluída na relação dos denun-
ciados por trabalho escravo do Ministério do Trabalho 
possa fazer doação a partido ou candidato.

Recordamos aqui que a Constituição Federal ado-
tou como um dos fundamentos do Estado brasileiro a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Ademais, o 
art. 5º, III, da nossa Lei Maior, estabelece que ninguém 

será submetido a tortura nem tratamento desumano 
ou degradante.

Cabe, também, lembrar que o Estatuto Magno 
veda qualquer forma de trabalho forçado, repelindo 
inclusive tal forma de trabalho até mesmo como pena 
(art. 5º, XLVII, c). A propósito, o art. 29 do Código Pe-
nal brasileiro preceitua que o trabalho do preso será 
sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefí-
cios da previdência social (art. 29).

Dessa forma, não resta qualquer dúvida sobre o 
repúdio do Estado e da sociedade brasileira a qualquer 
forma de escravidão. Não obstante, é forçoso reconhe-
cer que essa prática que afronta a dignidade do ser 
humano é ainda hoje praticada em nosso País.

Para inibi-la e impedi-la, portanto, é preciso que 
sejam criadas, além das já existentes, outras formas 
de punição que alcancem os responsáveis por esse 
delito ignominioso.

Essas as razões pelas quais estamos apresen-
tando aos nobres pares a proposição ora justificada.

Enfim, impõe-se ampliar a legitimidade dos pleitos, 
hoje fragilizada por diversos tipos de abusos, mormente 
no que se refere ao financiamento das campanhas.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
dignos Pares para o aperfeiçoamento e aprovação do 
presente projeto de lei. – Senador José Nery.

LEGISLAÇÃO CITADA

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:

Disposições Gerais
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber 

direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimá-
vel em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de:

I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indi-

reta ou fundação mantida com recursos provenientes 
do Poder Público;

III – concessionário ou permissionário de servi-
ço público;

IV – entidade de direito privado que receba, na 
condição de beneficiária, contribuição compulsória em 
virtude de disposição legal;

V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que re-

ceba recursos do exterior. 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32291 

VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.300, de 2006)

IX – entidades esportivas; (Redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009)

X – organizações não-governamentais que rece-
bam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006)

XI – organizações da sociedade civil de interesse 
público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Parágrafo único. Não se incluem nas vedações 
de que trata este artigo as cooperativas cujos coopera-
dos não sejam concessionários ou permissionários de 
serviços públicos, desde que não estejam sendo bene-
ficiadas com recursos públicos, observado o disposto 
no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação 
poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 
(quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indican-
do provas, e pedir a abertura de investigação judicial 
para apurar condutas em desacordo com as normas 
desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-
se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Comple-
mentar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de 
recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas 
em representações propostas com base neste artigo 
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

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

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 673, DE 2010

Requeiro, nos termos dos artigos 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitadas ao senhor ministro de Estado de Minas e 
Energia, Márcio Pereira Zimmermann, informações 
sobre as razões pelas quais a Refinaria de Manaus 
(Reman) não foi contemplada, dentro do Plano de 
Negócios da Petrobras para 2010 a 2014, do aporte 

de recursos para a sua modernização, da ordem de 
R$ 1,5 bilhão.

Justificação

A Refinaria de Manaus (Reman) tem como prin-
cipais produtos o GLP, nafta petroquímica, gasolina, 
querosene de aviação, óleo diesel, óleos combustíveis, 
óleo leve para turbina elétrica, óleo para geração de 
energia e asfalto. A expectativa da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP) e do Estado do Amazonas é 
que a Reman seja modernizada, entrando em conso-
nância com as preocupações de todo o mundo: uma 
produção capaz de garantir a redução de emissões 
atmosféricas, especialmente teores de enxofre do 
diesel e da gasolina.

Some-se a isso o fato de, em se modernizando 
a Reman, seu potencial de compra/consumo da nova 
matriz energética – o gás natural de urucu – será tam-
bém assegurado.

Vale salientar que a Petrobras já anunciou que o 
volume de recursos para investimento não só no Brasil, 
como também no exterior, chega à casa dos US$ 224 
bilhões. Ora, é certo afirmar que R$ 1,5 bilhão previs-
tos para a modernização da Reman é uma pequena 
fatia em comparação com o total anunciado.

Então, faz-se necessário saber o porquê de a Re-
man não ter sido incluída pela Petrobras no seu Plano 
de Negócios para o período de 2010 a 2014.

Na certeza de contar com o apoio dos ilustres 
pares na aprovação deste requerimento, subscrevo-
me. – Senador Jefferson Praia.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 674, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
sábado, dia 26 de junho de 2010, em Manaus, 
da Srª Naíde Lins Albuquerque.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em Ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento, sábado, dia 26 de junho de 2010, em 
Manaus, da Srª Naíde Lins Albuquerque, mãe do De-
putado Federal Átila Lins e do Deputado Estadual 
Belarmino Lins.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja co-
municado ao Deputado Federal Átila Lins e ao Deputado  
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Estadual Belarmino Lins e, por intermédio deles, aos 
demais membros da família.

Justificação

A Srª Naíde Lins Albuquerque, falecida sábado, 
dia 26 de junho de 2010, em Manaus, aos 92 anos de 
idade, era pessoa muito conceituada e querida na so-
ciedade amazonense. Ela deixou seis filhos: Átila, Be-
larmino, George, Wellington, Ademar e Conceição. E o 
fato de dois deles terem seguido, com êxito, a carreira 
política – Átila Lins é Deputado  Federal e Belarmino 
Lins é o atual Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Amazonas – constitui prova eloquente do 
importante papel que ela desempenhou também na 
vida familiar, razão pela qual merece a homenagem 
póstuma que ora proponho.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2010

Requer Voto de Pesar, pelo falecimento 
na madrugada de hoje, dia 1º de julho de 
2010, em Lisboa, Portugal, do jornalista e 
ex-Deputado  Federal Hermano Alves.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento, na madrugada de hoje, dia 1º de julho de 
2010, em Lisboa, Portugal, do jornalista e ex-Deputado  
Federal Hermano Alves.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja 
comunicado à sua família e à viúva, professora Maria 
Helena Alves.

Justificação

O jornalista e ex-Deputado  Federal Hermano de 
Deus Nobre Alves, conhecido simplesmente como Her-
mano Alves, faleceu, no início da madrugada de hoje, 
dia 1º de julho de 2010, em Lisboa, Portugal. Ele teve 
destacada atuação na imprensa, tendo sido um dos 
fundadores do jornal Tribuna da Imprensa, ao lado 
de Carlos Lacerda. Trabalhou também nos principais 
órgãos de imprensa do País. Quando da tomada do 
poder pelos militares, em 1964, passou a ser crítico 
ferrenho do regime. Em 1967, tornou-se Deputado  
Federal, onde não deu trégua a ditadura, o que lhe 
custou o mandato e os direitos públicos quando, em 
dezembro de 1968, o regime endureceu com a edição 
do AI-5. Hermano teve de se esconder e deixar o País, 
pois temia ser morto. Passou dificuldades em Paris, e 
depois tornou-se correspondente do jornal O Estado 
de S. Paulo, em Portugal. Ele, que tivera de deixar, no 
Brasil, a primeira mulher e os filhos, casou-se, mais 
tarde, com Maria Helena Alves, professora da Univer-

sidade de Lisboa. Com a anistia, voltou ao Brasil, mas 
não encontrando oportunidade de emprego na sua 
área, retornou a Lisboa. Pelo que fez pela imprensa e 
sobretudo pela Democracia no Brasil, Hermano Alves 
faz jus à homenagem que ora proponho.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

Ofício nº 48/10-GLPSDB

Brasília, 1º de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, o Sena-

dor Flexa Ribeiro, para integrar, como titular, a Comis-
são de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador 
Eduardo Azeredo.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Será feita a substituição solicitada.

Senador Arthur Virgílio pede a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) – Sr. 

Presidente, peço a minha inscrição como Líder do 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª é o maior líder de todos do PSDB. Eu conheço 
todos, nenhum é maior do que V. Exª.

Escolheram o Índio, mas o povo queria era o ín-
dio loiro do Amazonas.

V. Exª está inscrito.
Há oradores inscritos. O primeiro deles é o Sena-

dor Acir Gurgacz, que representa o Estado de Rondô-
nia, é do PDT de Leonel Brizola, e tem uma tradição fa-
miliar empresarial invejável, a que o País deve muito.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Boa-tarde, Sr. Presidente; boa-tarde, Srs. Sena-
dores; boa-tarde, Senador Arthur Virgílio, do nosso vi-
zinho Estado do Amazonas; boa-tarde, telespectadores 
que nos acompanham pela TV Senado e ouvintes da 
Rádio Senado.

Inicialmente, quero cumprimentar pelas conven-
ções realizadas no Estado de Rondônia, Presidente 
Mão Santa, onde se definiu uma grande composição 
para concorrer ao Governo Estado de Rondônia, fican-
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do como nosso candidato ao Governo do Estado Dr. 
Confúcio Moura, do PMDB, com Airton, do PDT, can-
didato a Vice-Governador, junto com o PCdoB, PRTB. 
E tivemos a satisfação de também fazer parte dessa 
aliança, Senador Arthur Virgílio, o Democratas, que 
vem compor essa chapa, uma chapa que realmente 
faz uma diferença enorme na campanha de Rondônia, 
com um projeto para o Estado, não apenas uma sim-
ples candidatura de Confúcio Moura e Airton, mas um 
projeto, um planejamento para o Estado de Rondônia. 
Tenho certeza de que vai fazer uma grande diferença, 
não somente nas eleições, mas, sobretudo, com rela-
ção à administração do Estado de Rondônia, sobretudo 
sobre os resultados dessa administração.

Mas o que me traz hoje aqui, Sr. Presidente, é 
um assunto que nós temos debatido e ouvido vários 
colegas debaterem também.

Srªs e Srs. Senadores, está na hora de deixar 
de lado ideologias e paixões partidárias para pensar 
a educação de forma séria e eficiente no nosso País. 
Não vejo a educação com outra função mais impor-
tante do que criar as bases e as ferramentas para o 
nosso desenvolvimento, seja econômico, ético ou hu-
mano. É como em uma obra, ou como uma indústria: 
não há como funcionar se não produzirmos todas as 
ferramentas e peças necessárias e em quantidades 
equilibradas.

Explico melhor: por exemplo, temos poucos pro-
fissionais de ciências exatas no Brasil, temos poucos 
professores de Química, Física e Matemática. Os es-
tudantes são afastados dessas áreas e estão cami-
nhando em massa para as ciências humanas, causan-
do um desequilíbrio. Por isso, o Brasil se encontra na 
situação de um engenheiro precisando construir um 
prédio apenas com tijolos e cimento. Precisamos de 
areia, brita e ferro também.

Ou seja, é necessário pensar nossa educação de 
forma realmente organizada e unificada. Federaliza-
da mesmo! O MEC precisa assumir o controle maior, 
precisa definir os caminhos, uma estratégia macro de 
ensino e colocar nossas escolas, de todos os níveis, 
dentro desse planejamento. 

Cito outro exemplo, além do déficit de professo-
res e profissionais de exatas. Esse exemplo é a pro-
porção da produção de nossa pós-graduação. Temos 
um grande volume, mas é baixo o número de patentes 
registradas. Queremos doutores e pós-doutores que 
sejam capazes de inventar, de criar soluções para 
nossas limitações industriais, que desenvolvam novas 
tecnologias. Precisamos de pós-graduados, mas é ne-
cessário direcionar o trabalho desses acadêmicos. O 
País vem investindo muito na pós-graduação. Sei que 
é necessário, mas é muito importante que a iniciativa 

privada se una às universidades, tanto federais quan-
to privadas, para transformá-las em seus laboratórios, 
em suas unidades avançadas de pesquisas. Se existe 
um lugar de onde as soluções devem vir, esse o local 
é a nossa universidade.

Mas como será possível buscar essas soluções 
na pós-graduação se não semeamos corretamente a 
graduação, o ensino médio e o ensino fundamental? 

Não podemos nos iludir que as soluções para 
esses problemas surgirão naturalmente. Algo precisa 
ser feito, de forma planejada, e deve ser feito urgen-
temente, sob o risco de o Brasil, que está vendo sua 
economia disparar nos últimos dez anos, ficar sem 
condições de dar continuidade a esse aquecimento 
por falta de pessoal qualificado.

A revista Veja, desta semana, apresentou um con-
junto de propostas que está sendo encaminhado aos 
candidatos à Presidência da República. Foram cerca 
de 80 educadores de todo o País envolvidos nesse tra-
balho. Educadores que se uniram, independentemen-
te de suas ideologias políticas e cores partidárias. O 
foco era apenas um: criar um relatório que apontasse 
medidas pontuais necessárias para melhorar a edu-
cação no Brasil. Dentre essas medidas, grosso modo, 
a primeira seria a criação da Lei de Responsabilidade 
Educacional, aos moldes da Lei de Responsabilidade 
Fiscal que puniria as Secretarias de Educação que fi-
zessem mau uso dos recursos e que premiasse aquela 
que apontasse melhores resultados.

Outra medida seria a criação de um Currículo Na-
cional Unificado, que seria desenvolvido pelo MEC.

Concordo plenamente com essa proposta, pois 
até hoje o Ministério da Educação não tem essa espi-
nha dorsal educacional que sirva de referência e pa-
drão para as escolas brasileiras.

A flexibilização do ensino médio é uma medida 
proposta que espelha modelos educacionais como os 
que existem nos Estados Unidos e em alguns outros 
países europeus. Segundo os educadores autores da 
proposta, essa medida seria capaz de reduzir o aban-
dono escolar no ensino médio do Brasil, um dos maio-
res do mundo, girando em torno de 15%.

A ampliação da autonomia dos diretores de esco-
las é outra proposta com a qual concordo plenamen-
te. Com vários profissionais de educação com quem 
conversei, esse item foi tocado diversas vezes. Assim 
como é citado na revista Veja, realmente hoje em dia 
os diretores de escolas tratam mais de assuntos ad-
ministrativos, como merenda e material escolar, do 
que realmente com o que está ocorrendo nas salas 
de aula.

O diretor precisa ter uma autonomia tanto na con-
tratação quanto na admissão de profissionais. Precisa 
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ter uma autonomia maior para fazer uma verdadeira 
gestão em busca de resultados. 

A quinta medida proposta é uma das mais urgen-
tes no País, que é a formação de professores. Assim 
como o MEC precisa criar um currículo padrão para 
as escolas, precisa estabelecer linhas mais práticas 
para a formação dos professores. Segundo afirmam 
os educadores autores desse trabalho, os graduandos 
em Pedagogia têm mais contato com teorias cheias 
de ideologias do que com a formação prática de dar 
aulas mesmo. 

Outro ponto é a quase total desatenção às aplica-
ções de tecnologias nas salas de aula. Os cursos que 
formam hoje nossos professores precisam ser revistos, 
precisam ser modernizados e precisam, drasticamente, 
de uma filtragem ideológica.

A penúltima medida proposta é a premiação dos 
bons professores, seguindo modelos que hoje são 
aplicados em São Paulo e em Pernambuco. Isso viria 
modificar a forma como o magistério é visto no País, 
criando mais atrativos para os educadores e estu-
dantes irem rumo a essa carreira. Segundo pesquisa 
apontada pela Veja, atualmente apenas 2% dos nos-
sos estudantes do ensino médio interessam-se pelo 
magistério, interessam-se por dar aulas, tornarem-se 
professores. 

Finalmente, a última proposta é a de ampliar o 
tempo dos estudantes nas salas de aula. Segundo 
um estudo realizado por esses 80 profissionais de 
educação que delinearam essas propostas para se-
rem entregues aos candidatos a Presidência da Re-
pública, poucos fatores influenciam tão positivamente 
no resultado dos estudantes quanto o tempo em que 
permanecem expostos ao ambiente escolar.

Atualmente, no Brasil, segundo pesquisa da 
OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvol-
vimento Econômico), estudantes do ensino funda-
mental permanecem, em média, quatro horas dentro 
da escola, enquanto que, na Coreia do Sul e nos Es-
tados Unidos, os estudantes passam uma média de 
sete horas diárias.

Eu concordo que este é um momento ideal para 
discutirmos a educação no Brasil, posto que precisa-
mos fazer algo urgente. E não há momento melhor do 
que um ano de eleições para a Presidência da Re-
pública. A pessoa que for eleita deverá assumir um 
compromisso de fazer aquilo que for necessário para 
corrigir as distorções que existem hoje no nosso sis-
tema educacional. 

Citei aqui algumas propostas que serão entre-
gues aos candidatos, e concordo com todas elas. 
Mas gostaria de acrescentar algumas propostas de 
cunho pessoal, baseadas nas minhas pesquisas em 

meu Estado, Rondônia, que poderão contribuir para 
esse processo.

Acredito plenamente na valorização do professor, 
mas sei que é necessário que haja uma via de mão 
dupla nesse processo. O relacionamento da educação 
no Brasil tem sido, há anos, algo que se limita ao con-
tato do professor com o aluno, e isso não deve ser o 
suficiente. O processo educacional, para que funcione 
de maneira eficaz, precisa ser um tripé no qual esteja o 
professor, o aluno e o Estado, como agente regulador 
de todo o processo, principalmente quando o Estado 
se propõe a apresentar um projeto macro para a edu-
cação atingir fins específicos.

Isso está claro nas medidas apresentadas aqui, 
com proposta da criação de um currículo unificado para 
todo o País, mas é preciso ir mais além. É preciso criar 
ferramentas para avaliação do trabalho do professor e 
do rendimento do aluno em escala nacional. Isso já é 
feito em algumas instituições brasileiras, como os co-
légios militares, que têm, desde o início do século até 
hoje, mostrado grandes resultados em todo o País.

O sistema dos colégios militares se resume, gros-
so modo, à comparação entre as avaliações feitas pe-
los professores e as avaliações feitas por um depar-
tamento central de educação do Exército brasileiro, 
que faz a gestão das unidades escolares espalhadas 
pelo Brasil. Essa comparação é um ponto de partida 
para averiguar a uniformidade da aplicação do ensino, 
assim como também verificar se o currículo proposto, 
unificado, está sendo aplicado de forma correta.

Fazendo algo parecido com isso, temos, em plano 
nacional, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 
que tem demonstrado ser uma importante ferramenta 
educacional. No entanto, o Enem é uma prova aplicada 
apenas uma vez por ano – os colégios militares fazem 
as avaliações cinco vezes por ano. Precisamos encon-
trar um modelo mais dinâmico e menos oneroso que 
o Enem, para que possamos reproduzi-lo mais vezes, 
e em todo o sistema educacional.

Com essa avaliação dos professores, será mui-
to mais justa a criação de um processo de premiação 
para os resultados, sem o risco de serem cometidas 
injustiças. E com isso será muito mais fácil garantir 
uma remuneração mais justa para a categoria, que se 
encontra injustiçada há décadas no País.

Esse controle maior do MEC ficará ainda mais 
produtivo com o estabelecimento de um currículo pa-
drão que contemple novas formas de ensino, a ado-
ção de tecnologia na sala de aula, de forma racional e 
planejada, com o intuito de direcionar melhor nossos 
estudantes.

Como citei no início deste pronunciamento, as 
técnicas utilizadas hoje em dia, que são as mesmas há 
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décadas, afastam os nossos jovens das disciplinas de 
Exatas, por exemplo, e criam um desequilíbrio educa-
cional que repercute em um desequilíbrio profissional 
e um desequilíbrio econômico em todo o País.

Isso que eu digo é fato comprovado pela Federa-
ção Nacional de Engenheiros (FNE), que vem se ma-
nifestando, desde 2006, quando foi criado o manifesto 
Cresce Brasil. Eles apontam que o crescimento do País 
esbarra na falta de profissionais da área. Hoje, anual-
mente, formamos trinta mil engenheiros. A quantidade é 
insuficiente e, se comparada a outros países, assusta. 
A Índia forma trezentos mil engenheiros anualmente e 
a China, seiscentos mil engenheiros por ano. E ainda 
mais: segundo o próprio MEC, dos 589 cursos autori-
zados entre julho de 2008 e agosto de 2009, apenas 
13% eram das áreas de engenharia.

Dessa forma, fica bastante claro como a educa-
ção deve andar ao lado do planejamento estratégico 
de um país.

Por isso, quero deixar claro que será fundamental 
encararmos de frente um dos maiores desafios edu-
cacionais do País, que é o ensino médio.

Em 2008, o Ministro da Educação, o Sr. Fernando 
Haddad, afirmou que o ensino médio no Brasil estava 
falido. Concordo plenamente com o Ministro, mas afir-
mo que, de lá para cá, pouco ou quase nada foi feito 
para reanimar esse nível secundário escolar.

A verdade é que desde os anos 90 do século 
passado o ensino médio sofreu alterações para fazer 
um papel dentro de um modelo de ingresso ao ensino 
superior que simplesmente não existe mais. 

Com uma oferta menor de vagas nas faculdades, 
os vestibulares eram um funil muito apertado. Mas o 
País mudou, cresceu o número de faculdades particu-
lares e o número de vagas no ensino superior, mas o 
ensino médio ficou o mesmo. Ficou parado. 

Não é raro ver escolas que se concentraram nos 
dois primeiros anos do período para aplicação de ma-
térias novas, deixando o terceiro ano para revisões, vi-
sando praticamente às provas vestibulares. Hoje, esse 
modelo não tem mais como funcionar.

Vemos também escolas que se moldaram ao 
melhor estilo de “terceirões”, puxando o modelo de 
turmas grandes, com cerca de 100 alunos, até mesmo 
para as duas primeiras séries do ensino médio. Isso 
também não funciona mais.

Coloco aqui sugestões para que educadores de 
todo o Brasil possam pensar e buscar respostas: 

– Seria melhor um ensino médio um pouco mais 
longo, mais adequado às necessidades psicológicas 
dos adolescentes, que atravessam uma fase tão con-
turbada da vida de todo ser humano?

– Seria melhor a mudança do paradigma das 
salas de aula no ensino médio, formando turmas me-
nores, para obter melhor rendimento dos estudantes, 
com mais atenção de cada professor?

– Com turmas menores, seria possível aplicar 
melhor as tecnologias atuais no ensino médio, com 
professores mais dedicados a mostrar aos estudantes 
facetas das disciplinas de Exatas que não são possíveis 
de se perceber em salas apinhadas de alunos. 

Acredito realmente que o plenário do Senado é 
o local perfeito para levantar esse debate, apresentar 
propostas e gerar a discussão em todo o País, através 
da televisão e da Internet. Temos hoje as ferramentas 
necessárias para receber a repercussão das propostas 
aqui apresentadas e, por isso, convoco os educadores 
do País a se unirem a esses 80 profissionais que con-
ceberam a proposta a ser enviada aos presidenciáveis. 
Precisamos gerar essa discussão e ouvir gente que 
trabalha diariamente nas escolas. Precisamos gerar 
soluções boas para todos nós, para todo o Brasil.

É importante aproveitarmos este momento de 
eleições e não apenas esperarmos os candidatos a 
Governadores, a Presidente da República, ao Senado 
Federal, à Câmara Federal, às Assembleias Legislati-
vas. Temos de aproveitar este momento para que haja 
realmente um grande debate em torno desse tema, 
desse assunto, que é de suma importância para o 
crescimento e para o desenvolvimento do Brasil, que 
é a educação, através do ensino público.

Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me 

permite ainda, antes de concluir?
O SR. ACIR GURGACZ (PSDB – RO) – Pois 

não, Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª abor-

dou um ponto que julgo fulcral. A diferença, nesse cam-
po, da preparação de recursos humanos entre a China e 
o Brasil, pode ser definida numa simples frase: a China 
se transformou num país de engenheiros, enquanto o 
Brasil insiste em ser um país de advogados – e olhe 
que eu sou advogado. Muito obrigado.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-
gado pelo seu aparte, Senador. 

Realmente, o Brasil que caminha a passos lar-
gos para o crescimento, para o investimento é muito 
importante investir em profissionais de todas as áreas, 
proporcional ao desenvolvimento e ao crescimento do 
nosso Brasil.

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

– Convidamos para usar da palavra, como Líder do 
PSDB, o Senador Arthur Virgílio.
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O Senador Arthur Virgílio é Líder do PSDB nesta 
Casa e no Congresso e representa o Amazonas. Sem 
dúvida nenhuma, já que estamos na Copa do Mundo, 
se o PSDB tivesse camisa, ele seria o número 10.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente, é um prazer revê-lo e rever o Senador Acir 
Gurgacz nesta sessão. 

Peço a V. Exª que me permita fazer alguns regis-
tros. Ontem foi a Convenção da Coligação Amazonas, 
o Amazonas de todos nós, coligação que integro junto 
com PPS e PV, que oficializou minha candidatura, minha 
postulação de reeleição ao Senado. Uma festa muito 
bonita, extraordinariamente bonita, muito povo, muitas 
personalidades, muitos Prefeitos, vice-Prefeitos, muitos 
ex-Prefeitos, muitos Vereadores de todos os Municípios 
do Amazonas. Foi um ato bastante expressivo que me 
deixou feliz e, mais do que nunca, confiante.

Sr. Presidente, tenho alguns assuntos a abordar 
nesta Casa. Em primeiro lugar, registrar que eu tenho 
em relação ao Deputado  Índio da Costa uma relação 
de respeito. É um jovem, e não tão jovem, 39 anos de 
idade, que atuou bem em CPIs. Foi Relator do Projeto 
Ficha Limpa, e que pode muito bem fazer uma cone-
xão com o eleitorado mais jovem do País, sendo isso 
um bom reforço para a postulação das oposições em 
torno de José Serra.

Eu o respeito e imagino que seja ele então a pedra 
de toque para unir as oposições e que elas se unam 
mesmo e que as questões diferentes do apoio a José 
Serra, que são todas menores, sem exceção, fiquem 
no escaninho mais escondido do coração de cada mili-
tante da Oposição, e que todos tenham a generosidade 
de pensar grande. E pensar grande é unir forças para 
maximizarmos e otimizarmos as possibilidades de elei-
ção deste grande brasileiro que é José Serra.

Quero fazer um registro que é uma homenagem 
ao meu companheiro, meu colega, meu amigo Sena-
dor Alvaro Dias, que se portou como um verdadeiro 
militante, com estoicismo, com bastante dignidade, que 
soube ser militante mesmo e soube abrir mão quando 
viu que isso uniria forças que ameaçavam desunir-se. 
E se eu já respeitava o Senador Alvaro Dias, passei a 
respeitá-lo mais ainda. Ao invés de sair diminuído, saiu 
engrandecido. Cresceu aos olhos de todos. Compare-
ceu inclusive à convenção do DEM para deixar bem 
claro que jamais havia postulado a vice-Presidência 
da República, mas, sim, havia sido convocado para 
fazer o papel que lhe coubesse. Em algum momento, 
quando o consenso das forças indicava que outro nome 
seria mais conveniente para unir, Alvaro, de maneira 
muito correta, muito digna, disse: “Então aqui está a 
minha desistência”.

Tenho certeza de que muitos sofreram com ele: 
eu sofri com ele, Serra sofreu com ele, embora vá fa-
zer uma boa dupla, um bom par com o jovem e bri-
lhante Deputado  Índio da Costa. Mas a disciplina, até 
para quem conhecia Alvaro, como eu o conheço – e 
conheço bem – a disciplina com que ele se portou o 
faz credor da admiração não só dos tucanos ou dos 
oposicionistas, mas de todo e qualquer brasileiro, de 
qualquer quadrante ideológico ou partidário, que aprecie 
os bons gestos, os belos gestos na vida pública.

Ainda, Sr. Presidente, registro aqui com muito pe-
sar o falecimento da Srª Naíde Lins de Albuquerque, 
mãe do Deputado  Federal Átila Lins, meu queridíssimo 
amigo, e do Deputado  Estadual Belarmino Lins, Presi-
dente da Assembleia Legislativa, outro prezado amigo. 
Estendo a todos os filhos e filhas de Dona Naíde meu 
pesar e o de minha família. Sei que, neste momento, 
estou estendendo este pesar que será o pesar da Casa, 
que se solidarizará com um colega tão ilustre como o 
Deputado  Átila Lins.

Sr. Presidente, este é um momento de tristeza. 
Registro ainda o falecimento em Lisboa do jornalista, 
Deputado  e articulista Hermano Alves, que foi colega 
de Congresso de meu pai, Senador de oposição à di-
tadura. Hermano foi primeiramente jornalista e depois 
Deputado  Federal, eleito em 1966 e cassado já em 
1969 pelo seu vigor oposicionista. 

Há uma trinca de jornalistas que não saem da 
minha cabeça. Outros articulistas reagiram: Otto Maria 
Carpeaux e Tristão de Athayde, figuras de enorme peso 
intelectual. Mas três faziam assim mesmo um trio de 
ouro, pela verve, pela coragem e pela força com que 
enfrentaram no nascedouro o regime de força: Márcio 
Moreira Alves, já falecido, Carlos Heitor Cony, graças 
a Deus ainda muito bem de saúde e produzindo, imba-
tível no conto e absolutamente independente; sempre 
foi assim. Eu me pilho às vezes discordando de Carlos 
Heitor Cony, Sr. Presidente. 

Mas eu digo: imagine se eu teria de concordar 
com Carlos Heitor Cony. Ele sempre foi polêmico, 
sempre foi de colocar suas opiniões, que às vezes 
coincidem com as de quem quer que seja e às vezes 
não coincidem. 

O terceiro nome era Hermano Alves. Como jorna-
lista, foi bravo; não tinha imunidade. Como Deputado , 
foi bravíssimo; não tinha imunidade também. Enfrentou 
a ditadura com enorme bravura. Nessa época, eu mo-
rava no Rio de Janeiro, onde fazia política estudantil, e 
sei muito bem o valor que tinha para os que resistiam 
por liberdade. A vida, palavra e a pena de Hermano. 
Cheguei a ser, por breve tempo, colega de Câmara 
dos Deputado s de Hermano Alves quando ele aqui 
chegou, se não me engano como suplente; depois da-
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quela primeira etapa da anistia, ele chegou aqui como 
suplente. E pude testemunhar com muito carinho sua 
coerência e firmeza. Perdi, então, um amigo pessoal. 
Minha assessoria já está preparando o voto de pesar 
que sei que também será assinado pelos Senadores 
presentes e gerará um voto de pesar de toda a Casa 
em homenagem a este grande e notável brasileiro 
que foi Hermano Alves, jornalista, articulista, escritor 
e Deputado , combatente da democracia.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que aceite na íntegra 
o seguinte pronunciamento que é positivo porque eu 
aqui quero elogiar a atitude do Governo, do Ministro 
Nelson Jobim, de anunciar o deslocamento, no projeto 
que se chama Braço Forte – dois programas, mais de 
mil ações, 800 projetos de reposicionamento de uni-
dades – o deslocamento de setores de grupamentos 
das Forças Armadas do Sudeste, por exemplo, para 
nossa região: sua e minha. Porque não tem cabimento 
o Comando Militar da Amazônia ter menos soldados 
do que o Leste; não tem cabimento. Não há fronteiras 
unindo o Leste a outros países, e nós sabemos como 
são complicadas as fronteiras da Amazônia. No meu 
Estado, são quilômetros e quilômetros de fronteiras 
que têm que ser bem guarnecidas pelas Forças Ar-
madas. 

Então, essa proposta intitulada Braço Forte de-
monstra sensibilidade. O custo, que é elevado aparen-
temente, R$150 milhões iniciais, não vejo como investi-
mento na segurança nacional. Eu gostaria, portanto, de 
anunciar também que em trinta anos os investimentos 
serão de R$5 bilhões. Mas isso tudo é pouco, não é 
muito, porque a Amazônia vale muito mais do que isso. 
Isso não é custo, é investimento. E, portanto, eu quero 
louvar a ação do Governo nesse episódio.

Por outro lado, em outro pronunciamento que 
solicito que a Mesa acolha na íntegra, eu gostaria de 
fazer uma crítica.

A chamada Operação Cobra, iniciativa indispen-
sável ao combate ao narcotráfico, estaria caminhando 
para a extinção, a julgar pelo noticiário que chega da 
região. É bem verdade que o correto Superintendente 
da Polícia Federal no Amazonas, e é uma figura cor-
reta mesmo, o Dr. Sérgio Fontes, anuncia que essa 
operação estaria sendo substituída por outra e que 
policiais substituiriam aqueles. Mas a verdade é que, 
no Governo do Presidente Fernando Henrique, a ope-
ração havia iniciado em 2000 com ainda insuficientes 
cem policiais. Hoje, apenas vinte restaram. Há um re-
lato feito recentemente pela jornalista Kátia Brasil, que 
é correspondente da Folha de S. Paulo em Manaus, 
dando conta da desativação de postos da Polícia Fe-
deral nas fronteiras, fechamento de postos, inclusive 
nas proximidades que concentram muita tensão, ali 

perto de São Gabriel da Cachoeira. Isso tudo dá muita 
tranqüilidade aos traficantes. Passam por pescadores, 
e a explicação que a Polícia Federal dá e que quero 
esmiuçar – tenho toda a confiança no Dr. Sérgio Fontes 
e todo apreço pela Polícia Federal – é a de que, com 
a Força Nacional, que é uma boa iniciativa deste Go-
verno, a Tropa de Elite, os traficantes sairiam daquelas 
áreas mais conhecidas, mais batidas, mais comuns e 
iniciariam a chamada Operação Formiga que seria o 
tráfico em pequenas doses.

Ora, é um processo dialético. Se eles fazem isso, 
temos então que passar a coibir o tráfico Formiga e 
para isso é preciso presença, entre outras coisas, Se-
nador Mão Santa, de policiais federais. Não dá para 
nós simplesmente reduzirmos de insuficientes cem 
para mais do que suficiente vinte. Temos que ter mil e, 
quem sabe, mil não fosse suficiente. Um concurso pú-
blico que eu apoiaria seria este, para nós colocarmos 
tantos policiais federais quantos se fizessem necessá-
rios para nós guarnecermos as fronteiras da Região 
Amazônica com tudo o que tem de riqueza ali, com 
tudo o que temos a preservar. Peço que V. Ex.ª acolha 
na íntegra este pronunciamento.

Gostaria ainda de fazer uma análise rápida. O 
Amazonas, em determinado dia, amanheceu muito 
preocupado. A refinaria de Manaus, que iniciou suas 
operações em setembro de 1956, quando a região 
ainda sentia os efeitos da decadência do ciclo da bor-
racha. A refinaria foi fundada por um visionário: o in-
dustrial Isaac Benayon Sabbá. Ele foi capa da revista 
Time Magazine nos anos 50 porque era um homem 
de 1,50m de altura que teve a ousadia de fundar uma 
refinaria no coração da floresta amazônica. 

Então, ela é um patrimônio afetivo também, além 
de ser um patrimônio econômico dos amazonenses e 
da Amazônia Ocidental como um todo.

Muito bem. O perfil de produção da Reman en-
globa diversos produtos entre eles o GLP, o gás, a 
nafta petroquímica, gasolina, querosene de aviação, 
óleo diesel, óleos combustíveis, óleos para geração 
de energia e asfalto.

Ocupa uma área de 9,8km², processa 46 mil 
barris de petróleo por dia e contribui com R$500 mi-
lhões/ano em ICMS. Nossa preocupação, inclusive, 
é que o Amazonas em nenhuma ocasião perca esse 
ICMS; ao contrário, que aumente a arrecadação des-
se imposto.

Muito bem. Eu gostaria de fazer outro registro. 
Hoje conversei com o Ministério do Meio Ambiente e 
com a Petrobras. A Bancada federal de Deputado s e 
mais os Senadores Jefferson Praia e Alfredo Nasci-
mento haviam conversado com o Ministro Márcio Zim-
mermann. A minha reunião estava marcada para hoje 
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e compareci. Houve outra, e os Senadores, de maneira 
muito correta, muito competente, se adiantaram e fo-
ram. Eu considero justo. Eu recebi as explicações hoje 
e me dei por bastante satisfeito com elas.

Então, o Plano de Negócio, PN 2010 – 2014, sig-
nificará investimentos da ordem de US$224 bilhões. 
Eu não estou autorizado ainda, pelo bom senso, a 
dizer quanto será o investimento de cada região, por-
que isso tem implicações com a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Isso prejudicaria a Petrobas, que 
é uma empresa de capital aberto.

Eu fiquei absolutamente fiel ao que combinei hoje 
no Ministério das Minas e Energia. 

Mas a grande verdade é que nesses 224 bilhões 
estariam contemplados os investimentos para a inclusão 
de uma unidade de HT de diesel de 2.500 metros cúbi-
cos/dia – o HT significa uma operação para a retirada 
de enxofre; unidade de HT de nafta de 1.500 metros 
cúbicos/dia; uma unidade fracionadora de nafta – 1500 
metros cúbicos/dia; uma unidade de reforma catalítica 
(CCR) de nafta – 800 metros cúbicos/dia; unidade de 
craqueamento térmico brando (CTD) – 1.500 metros 
cúbicos/dia; unidade de águas ácidas – 600 metros 
cúbicos/dia; unidade de DEA – 91 toneladas/dia; uni-
dade de tratamento de gás ácido para produção de 11 
toneladas de ácido sulfúrico comercial e adequação e 
ampliação do sistema de utilidades existentes.

Então, a data prevista para o início das opera-
ções das primeiras unidades seria dezembro de 2012. 
Com relação à previsão da Petrobras, eu vou cobrar 
cada etapa, vou cobrar cada minuto. Por exemplo, os 
investimentos começariam em setembro. Eu vou cobrar. 
Setembro é setembro; não é outubro, nem dezembro. 
Então, em setembro eu estarei cobrando o início das 
operações, o início dos investimentos. A expectativa 
é a de que, entre 12 e 14, os investimentos todos es-
tejam realizados.

Vou tentar resumir bastante. Então, seria o con-
junto de oito novas unidades. Eu aqui as li na ordem de 
prioridade da Petrobras. E a versão à qual dou crédito, 
não tenho por que não dar esse crédito, não fui com 
ânimos beligerantes, ao contrário, fui com ânimos de 
ouvir e ver o que é melhor para o meu Estado, e re-
latar com muita tranqüilidade, com muita maturidade 
o que me parece uma palavra de tranqüilidade para 
os amazonenses... Mas, então, o projeto para a Re-
mam, para a Refinaria Isaac Sabbá, para a Refinaria 
de Manaus, está contemplado. Muito bem. Estão em 
avaliação alternativas visando à melhoria do retorno 
econômico do empreendimento, mantendo todas as 
unidades previstas. Muito bem. Repito: o início dos in-
vestimentos e das obras está previsto para setembro. 
Então, eu já cobraria em setembro.

A Refinaria de Manaus trabalha os mercados do 
Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima e é deficitária 
em diesel. Os investimentos supririam essa deficiên-
cia. A pergunta é: a Refinaria do Maranhão traria pre-
juízos? Resposta do Ministério de Minas e Energia: 
“Não, porque ela se destinará basicamente à expor-
tação”. Hoje temos os seguintes quadros: Amazonas, 
Rondônia, Acre e Roraima abastecidos pela Refinaria 
de Manaus; Pará, cuja capital é Belém, e Amapá, cuja 
capital é Macapá, não são abastecidos pela Refinaria 
de Manaus; parte do que eles precisam, ou seja, o die-
sel, vem de importação. E a gasolina vem do Sudeste. 
Então não haveria prejuízo porque isso aí passaria a 
ser suprido pelo Maranhão, e seria uma questão entre 
o Maranhão e o Sudeste, na qual não tenho que me 
envolver. A Refinaria do Ceará tampouco comprome-
teria o funcionamento da Refinaria de Manaus. Folgo 
então que esses dois Estados tenham as suas refina-
rias e que não prejudiquem a refinaria do meu Estado. 
A do Ceará se destinará basicamente à exportação, 
e obviamente a algum mercado interno, mas jamais 
um mercado interno que é, até o momento, cativo da 
Refinaria de Manaus, que é o mercado interno da 
Amazônia Ocidental – repito: Amazônia, Rondônia, 
Acre e Roraima.

Com as modificações e os investimentos plane-
jados, projetados e prometidos pelo Ministério de Mi-
nas e Energia e pela Petrobras, temos, Sr. Presidente, 
todas as condições para a implantação e a consoli-
dação de um polo petroquímico. E eu tinha medo da 
perda de empregos, com a eventual perda de ICMS 
– talvez 25% do ICMS que se arrecada no Amazonas 
fosse para o ralo se fosse desativada a refinaria. Mas 
o compromisso é de não haver essa desativação; ao 
contrário, é de haver investimentos que a consolidem 
e que a modernizem. E também o medo de perder o 
polo petroquímico, o que seria condenar o meu Esta-
do a um atraso tecnológico que ele não merece. En-
tão, ao contrário, estariam mantidas as condições de 
fortalecimento das possibilidades de consolidação de 
um polo petroquímico.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– V. Exª me permite?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sei que não é de praxe, mas como estamos com 
pouca gente aqui hoje, peço licença para quebrar o 
protocolo. É importante uma refinaria como essa, não 
somente para o Amazonas, mas também para toda a 
região amazônica, principalmente para o meu Estado, 
pois todo o combustível que é consumido em Ron-
dônia vem de Manaus, dessa refinaria. Também vem 
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por navios. O que se refina em Manaus ainda é muito 
pouco pela necessidade que temos em toda a região 
amazônica, até por conta do combustível também que 
encarece frete de passageiro, frete de transporte de 
cargas e de alimentos. O investimento nessa refinaria 
poderia ajudar muito não só, evidentemente, a cidade 
e o Estado do Amazonas, mas também o nosso Esta-
do, Rondônia. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to obrigado.

É óbvio que nós temos que trabalhar mesmo 
a ampliação da capacidade de oferta da refinaria de 
Manaus.

Agradeço ao Senador Acir Gurgacz e já conce-
do um aparte ao Senador Mão Santa, porque tenho 
depois um outro assunto bem rápido.

Digo apenas o seguinte: a Reman, Refinaria de 
Manaus, já possui autorização da área ambiental para 
a supressão de vegetação nas áreas onde serão cons-
truídos os canteiros de obra. Essa licença prévia foi 
concedida em agosto de 2007 e já foi negociado um 
primeiro convênio com o Exército Brasileiro no valor 
aproximado de R$6,6 milhões, visando à preparação 
inicial da área. Então significa a supressão vegetal e 
a terraplanagem dos canteiros.

A terraplanagem dos projetos macro será feita via 
licitação e por empresas privadas, mas a terraplana-
gem dos canteiros será feita pelo competente setor de 
engenharia do Exército Brasileiro. E mais: a previsão 
dos trabalhos, então – repito –, é setembro de 2010 e 
será a primeira cobrança que farei, depois de dar esse 
voto de confiança e de ter participado de uma reunião 
que foi absolutamente construtiva com o Ministério do 
Meio Ambiente e com a Petrobras. Eu ainda anuncio 
que, para o próximo esforço concentrado – teremos 
um nos dias 6 e 7 de julho – pretendo pedir uma au-
diência pública – não sei se já estarão prontos para 
isso – para conhecerem, então, os detalhes de cada 
projeto, dos oito projetos que visam ao fortalecimento 
e à ampliação da capacidade de oferta, à moderniza-
ção da refinaria de Manaus.

Registro, ainda, antes de fazer uma consideração 
final e de ouvir o Senador Mão Santa, que, durante as 
obras, a previsão é de emprego de 1,7 mil trabalhado-
res e de arrecadação bastante significativa de ICMS, 
PIS e Cofins. Obviamente, não se arrecada IPI por se 
tratar de uma área incentivada, como é o caso da Zona 
Franca de Manaus. Lá não se fala de IPI. A vantagem 
comparativa da região é a não cobrança de IPI. Isso 
se refere apenas à obra.

Muito bem. Eu, então, cumpro exatamente o que 
disse que ia fazer aos meus interlocutores de hoje: 
anunciar, de maneira serena, que lhes dou um crédi-

to de confiança; que levo ao povo do Amazonas uma 
palavra de tranquilização. Não vejo que haja intenção 
de ferirem de morte um patrimônio da Amazônia Oci-
dental. V. Exª disse muito bem, Sr. Presidente, é um 
patrimônio muito específico do povo do Amazonas a 
refinaria Isaac Sabbá, a refinaria de Manaus – a Re-
man. E é meu papel, depois de fazer este anúncio, 
com a serenidade com que estou fazendo, dizer que 
cada etapa será cobrada por mim nesta Casa. Cada 
etapa! A começar por setembro. Setembro é a data em 
que a obra terá de começar, os investimentos terão de 
principiar. Então, cobrarei conforme é de meu dever, 
conforme é dever do equilíbrio republicano.

Quando não se cobra, o Executivo não se vê 
obrigado a fazer. Há pessoas que compreendem mal 
isso. Alguém tem que fiscalizar, alguém tem que alertar, 
alguém tem que criticar. Se todo mundo incensar hoje 
os monarcas, os reis do momento, eles errarão muito. 
Credito os êxitos dos reis e dos monarcas do momen-
to à nossa permanente vigilância, à nossa construtiva 
vigilância, exatamente à vigilância que não deixarei 
de exercitar num episódio que é tão nevrálgico para o 
povo do Amazonas.

Tenho ainda uma comunicação sobre o nosso 
recesso, sobre a nossa convocação nos dias 6 e 7 de 
julho para um esforço concentrado, mas antes disso 
ouço, com muito prazer, o Senador Mão Santa que 
solicita um aparte.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Arthur 
Virgílio, primeiro, queria cumprimentá-lo. O Partido ao 
qual me filiei, Partido Social Cristão, tomou uma atitu-
de. Eles tinham feito uma convenção em 14 de janeiro. 
Não sou do diretório estadual. Entrei no PSC porque 
o PMDB não me daria a candidatura a Senador, iriam 
entregar a minha cabeça como entregaram a de São 
João Batista para Herodes. E eu fiz o Partido Social 
Cristão crescer no Piauí – tinha 50 diretórios e hoje 
tem 200 – confiando naquilo em que sempre confiei: 
o povo. O povo é poder, o povo é soberano, o povo é 
livre. Mas, nessa convenção que eles fizeram no Rio 
de Janeiro, com 83 federais, eles mostraram apoio ao 
candidato José Serra e lembraram meu nome como um 
nome que poderia compor a chapa. Agradeço o apoio 
de V.Exª. Estou na Oposição, e quero dizer que o que 
me atraiu mesmo foi V. Exª. V. Exª é o nosso coman-
dante do PSDB. É a ligação. É questão de confiança, 
de crença e luta de sete anos e seis meses pelo povo, 
pela Constituição, pela decência. E chegou o repre-
sentante do DEM, Jayme Campos. Esses são os dois 
grandes comandantes que temos nesses Partidos co-
ligados. Nós levamos ao povo do Brasil a esperança 
de alternância do poder, porque entendemos que se 
instalou no Brasil, e no Piauí muito mais, um tripé de 
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mentira – muita mentira –, de corrupção – muita cor-
rupção – e de muita incompetência. Então, nós, ins-
pirados no que o Apóstolo Paulo disse, sabemos que 
perder a esperança é um pecado. O caboclo do Piauí 
diz que a esperança é a última que morre. Esperamos 
nessa alternância de poder. A democracia é a divisão 
de poder. E nós acreditamos que fizemos fortalecer 
este Poder, que deve ser equipotente, vigilante aos 
outros. Quero deixar claro que eu continuo o mesmo. 
Meu Líder da Oposição foi V. Exª. O mais honroso dia 
que passei aqui foi naquela vitória do povo brasileiro, 
demonstrando – porque eu fiz um pronunciamento – 
que tínhamos 76 impostos, e que o brasileiro trabalhava 
5 meses para o Governo. Enterramos, naquela reação 
grandiosa contra a alta carga tributária, a CPMF. V. Exª 
olhou e me convidou para ser seu Vice-Líder naquela 
jornada. Então eu lhe agradeço. E não tenho ressenti-
mento. Tanto é verdade – eu sou do Piauí e represento 
o caráter do Piauí - que telefonei ao Alvaro Dias, logo 
que o nome dele foi escolhido, abraçando, estimulan-
do e vibrando. Quer dizer, o meu também estava bom. 
Quer dizer, eu não tenho motivo para ressentimento, 
não tenho motivo para mágoa. Tenho é gratidão por 
um homem como V. Exª ter defendido o meu nome, 
por um homem como Jayme Campos ter defendido 
o meu nome. Isso já bastava. Senão leria milhares e 
milhares de artigos. Mas lerei só um, porque tenho é 
milhares de e-mails, são milhares, pela luta, sacrifício, 
pela história bela de piauiense. Foi ler só um e-mail de 
um senhor de 80 anos, para não cansá-lo:

Exmº Senador Mão Santa

O seu nome tornou-se para mim admi-
rado pela sua bravura, não só defendendo os 
interesses de seu Piauí, mas também pela pos-
tura de conduta ilibada e altaneira na defesa 
da boa conduta dos homens públicos.

Li hoje na internet que seu partido que 
estava apoiando a candidatura do presiden-
ciável José Serra se bandeou para o PT. Isso 
não compactua com o posicionamento de V. 
Exª quando ainda no PMDB, ao arrepio de 
seu partido, tomava posições contrárias aos 
desmandos não só do Presidente Lula, mas 
também de seus aliados e parceiros de falca-
truas que se tornam normas de administração 
da coisa pública.

Como seu admirador, eu, embora nos 
meus oitenta anos...

Escolhi este dos milhares de e-mails de jornalis-
tas e tudo, porque é de um senhor de 80 anos. Olhe 
o que ele diz:

(...) que nunca deixei de votar desde a 
eleição que elegeu naquela ocasião, contrarian-
do a minha posição, o Sr. Getúlio Vargas...

Isso foi em 1950. Eu lembro que eu era menino, 
eu tinha uns oito anos, agosto de 1950. Meu tio era 
prefeito de Parnaíba, do PTB, e eu vi o Getúlio num 
almoço na casa do meu tio, com cachimbo, com o 
Gregório. Os pretos estavam todos de branco, e ele 
fumando aquele charuto. Em agosto de 50. Talvez V. 
Exª não tivesse nascido.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tinha. 
Tinha. Infelizmente tinha.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Tinha nascido. 
Pois eu vi. Continuo o e-mail:

(...) votei.em todas as eleições acon-
tecidas desde então, seja para Presidente, 
Governador, Prefeito, Senadores, Deputado s 
federais (...), sinto-me decepcionado. Espero 
que essa posição que li na internet não seja 
verdadeira. Se for, que não seja endossada por 
V. Exª, que deverá dar aos seus admiradores 
sua posição pessoal.

Atenciosamente
Carlos Araújo.

Aí dá o registro, o CPF, o telefone. Ele tem 80 
anos e é de São Paulo. Eu quero dizer que eu continuo 
sendo comandado por V. Exª, que é o meu maior Líder 
do PSDB. Nenhum o supera, eu os conheço todos. 
Respeito os outros, mas V. Exª é o melhor de todos. 
E o Jayme Campos, com quem convivi aqui, vem de-
pois de V. Exª. Então, eu continuo nesse Partido alia-
do... Lá no Piauí já fizemos a convenção, o candidato 
é do PSDB. Vamos ganhar as eleições. É o Prefeito. 
Ele disputou há seis anos com a minha esposa. Havia 
dez candidatos, ela foi, e foi um pega, foi duro. Então, 
nós vamos ter os votos quase todos da capital, por-
que depois de lá não houve mais nenhuma eleição. A 
última eleição foi entre ele e a Adalgisa, eu até gostei. 
Eu brigo, mas eu não levo ódio, ressentimento. Isso eu 
não consigo. Eu sou temperamental como V. Exª, mas 
não cultivo. Porque ele ficou lá com a prefeitura dele e 
eu fiquei abraçado com a Adalgisa nesses anos. Então, 
eu sou agradecido. Estamos com ele. Só na capital – 
vamos ganhar –, ele está ganhando dos dois. E com 
o Vice-Prefeito, que é um empresário de Picos, que é 
a cidade que mais trabalha no Piauí, é a São Paulo do 
Piauí, um empresário nobre. O pai dele tem uma uni-
versidade, são pessoas avançadas. E Senadores: eu 
e o Heráclito. Acho que nós dois representamos com 
grandeza a grandeza do povo e a bravura do Piauí. E 
nós queremos continuar representando. Acho que o 
baiano foi inteligente. Deu 32 anos para o Ruy Barbo-
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sa, e o Piauí não nos vai negar mais alguns. Como V. 
Exª. Por onde eu ando, ouço que o Brasil quer, o Brasil 
deseja, o Brasil precisa, e eu preciso, nós precisamos 
que Arthur Virgílio volte para o Senado. Diga ao co-
mando do seu Partido que a reação foi lá deles, por 
mal relacionamento da cúpula com a cúpula do Partido 
de V. Exª, e eu não tenho nada a ver. Eu tenho a minha 
coerência e continuo firme votando nos candidatos da 
Oposição para Presidente da República, o José Serra, 
e o Vice. Tanto é verdade do meu caráter que está aí 
o Alvaro Dias, a quem parabenizei e cumprimentei. É 
o ideal. Seria ele, mas veio um Índio. Eu era mais um 
índio loiro do Amazonas, que é V. Exª, mas são coi-
sas que acontecem. E aqui o freio me comanda. Lá 
no seu Partido é V. Exª e no dele é o Jayme Campos. 
E vamos juntos à luta, às urnas e à vitória, com alter-
nância do poder, enterrando esse tripé, no Brasil e no 
Piauí, muito mais de muita corrupção, muita mentira 
e muita incompetência.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Mão Santa.

Eu quero fazer aqui alguns registros em relação 
ao seu aparte. Em primeiro lugar, a sua nobreza de 
caráter. Não é dado a ninguém, nesta Casa e neste 
País, desconhecê-la.

Em segundo lugar, eu considero que V. Exª era 
um nome absolutamente popular, que granjearia apoio 
popular para a chapa presidencial.

Em terceiro lugar, obviamente que a todos nos 
encheria de orgulho se, não sendo V. Exª, fosse Alvaro 
Dias o escolhido.

Orgulhou-me mais ainda, na minha relação de 
amizade e companheirismo com Alvaro, o modo his-
tórico, correto com que ele aceitou a mudança que 
possibilitaria a unidade das Oposições.

Em quarto lugar, eu imagino, devo ressaltar que o 
Deputado  Índio da Costa... E eu vejo as pessoas dizen-
do: “Ah, Índio da Costa não é conhecido”. A sociedade 
é midiática. Quem conhecia a Ministra Dilma Rousse-
ff poucos meses atrás? Ninguém. Praticamente, só o 
seu círculo mais íntimo de auxiliares e colaboradores; 
e seus amigos e familiares. Mais ninguém. Assim será 
com o Deputado  Índio da Costa, que é um homem pre-
parado, correto, que teve atuação brilhante na CPMI 
dos cartões corporativos. Se não me engano, atuou 
também na dos Correios, mas, de qualquer maneira, 
foi o Relator do Ficha Limpa. Inflexível, correto e justo 
relator do Projeto Ficha Limpa. É jovem. Tem tudo para 
compor, também, a chapa que seria igualmente bem 
composta com V. Exª, ou com Alvaro Dias. O Deputado  
é um moço de valor e haverá de se dar a conhecer ao 
Brasil; e o Brasil haverá de respeitá-lo.

Agora, quero dar um depoimento sobre V. Exª, 
que sempre enaltece o meu trabalho e de maneira 
muito generosa. 

E credito grande parte das suas observações 
à amizade que nos une, que é muito forte, mas devo 
dizer que V. Exª é tão querido no meu Estado e nos 
Estados por onde ando, aqueles que percorro, fazendo 
palestras a convite ou por determinação do meu Par-
tido, que eu não consigo imaginar a hipótese de isso 
não se dar também no Piauí. O Piauí tem todas as ra-
zões de ter orgulho de V. Exª. O Piauí não é diferente 
do Amazonas, não é diferente do Rio Grande do Sul, 
o Piauí faz parte de uma das 27 unidades federadas 
deste País. Então, se o Rio Grande do Sul gosta de 
V. Exª, se o Amazonas implora a mim que leve V. Exª, 
um dia, para participar de alguma ação de campanha 
minha, obviamente, tenho certeza de que os seus 
conterrâneos haverão de sentir orgulho de terem um 
Senador tão respeitado, tão popular como V. Exª é em 
todo o País e, obviamente, em todo o Estado do Piauí, 
que V. Exª teve a alegria e a honra de governar, depois 
de ter sido Prefeito e de ter percorrido uma carreira 
tão bonita como médico, como cirurgião humanitário 
que sempre foi. 

Sr. Presidente, eu gostaria de encerrar, registran-
do, com muita alegria e com muito equilíbrio, alguns 
fatos. A minha PEC, de nº 17, da qual sou o primeiro 
signatário, cuida da prorrogação dos incentivos fiscais 
no Polo Industrial da Zona Franca de Manaus por mais 
dez anos, até porque está vencendo não o prazo de 
vigência, mas o prazo, Senador Jayme Campos, de 
operação das empresas... Um projeto industrial demora 
de oito a dez anos para maturar, desde a sua concep-
ção até o retorno do capital investido pelo empresário. 
Então, já está chegando aquele momento em que, se 
não há prorrogação, os empresários ficam reticentes 
e com medo de investir. Isso ameaça os empregos. 
Então, em nome da segurança para os empresários, 
em nome da garantia de emprego para os trabalhado-
res, em nome do ICMS que a Zona Franca gera para 
o Estado, para a capital, para o interior, interior já tão 
depauperado, tão empobrecido, eu apresentei esta 
PEC, que está em ponto de ser aprovada. O Presiden-
te Sarney colocou-a na pauta prioritária de votações. 
Consegui a assinatura de todos os Líderes partidá-
rios para a quebra dos interstícios, ou seja, para que 
lá fora nos entendam bem: em vez de cinco sessões 
no primeiro turno – e é uma exigência constitucional 
que PEC seja votada assim – e mais três sessões em 
segundo turno, exigindo 49 votos “Sim”, no painel, nós 
faremos a votação, se Deus quiser, das oito sessões 
numa só sessão, quebrando os interstícios. Cada dois 
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minutos uma, e a última sessão, então, seria aquela 
em que as pessoas falariam.

Eu tenho algo a falar e até já antecipo. Primeiro, 
quero agradecer a compreensão do presidenciável do 
meu Partido, que saiu na frente e declarou que sua 
proposta era de perenização dos incentivos fiscais 
da Zona Franca de Manaus. Refiro-me a José Serra. 
Em segundo lugar, por paradoxal que pareça, agra-
deço ao Presidente da República, que declarou, por 
seu Ministro Alexandre Padilha, que era prioridade do 
Governo induzir a sua base a aprovar essa PEC. Fi-
quei feliz porque é um gesto nobre. Não estava olhan-
do a autoria. Era um Líder de Oposição. Não estava 
olhando isso. Estava olhando o interesse do País. E é 
do interesse do País, Senador Acir Gurgacz, aprovar 
a prorrogação dos incentivos que sustentam um dos 
polos de maior definição tecnológica do País e um dos 
polos mais empregadores e mais relevantes do ponto 
de vista econômico. Em época de crise, em 2009, fa-
turou US$25 bilhões e em épocas que não tem crise 
fatura US$35 bilhões. Isso é razão suficiente, afora uma 
que mobiliza o mundo inteiro em defesa desse polo, 
que é a contribuição que esse polo dá para manter a 
floresta inteira.

Se há devastação à nossa volta – e ela não de-
pende da boa vontade dos homens e das pessoas 
públicas desses Estados –, o Amazonas mantém 98% 
da sua floresta em pé, graças tão somente, pura e sim-
plesmente, à Zona Franca de Manaus. Isso para quem 
gosta do modelo e para quem não gosta. Essa é uma 
verdade. E verdade é: fulano de tal faleceu. Faleceu. 
Não se gosta. Fulano de tal foi nomeado não sei o quê. 
Gosta-se ou não se gosta. Mas é verdade que fulano 
foi nomeado e que beltrano faleceu. Então, para quem 
gosta e para quem não gosta, quem sustenta a floresta 
amazônica em pé no Estado do Amazonas é – para 
quem gosta e para quem não gosta – a Zona Franca 
de Manaus. E ponto, ponto final. Dizer o contrário é 
colaborar com a devastação.

Então, vamos quebrar os interstícios e fazer a 
votação em primeiro e segundo turnos num dia só e, 
agora, com o apoio e com a boa vontade não só dos 
Senadores que já estavam dispostos a colaborar e a 
votar, mas também com o apoio do próprio Presidente 
da República, que, por meio do seu Ministro Alexandre 
Padilha, disse oficialmente que a PEC nº17 seria vota-
da nesse esforço com o apoio do Governo.

Devo registrar isso, porque aqui, Senador, eu faço 
minhas críticas e tenho que fazê-las. Não trabalho na 
ala do “sim, senhor”. Acho que quem se elege para 
fazer parte de uma base governista deve defender 
com honra, com orgulho, o seu governo, mas quem 
perde uma eleição presidencial tem o dever ético de 

ficar na oposição fiscalizando. Se todo mundo ficar 
na ala do elogio e não ficar ninguém na ala da crítica, 
o governante tende a errar, o governante tende a se 
equivocar.

O que impede o governante de se equivocar – e 
todos se equivocam – e de se equivocar mais ainda é, 
precisamente, o alerta que fazem os que lhe movem 
oposição construtiva, como é meu caso. 

Fiz um registro: cerca de 86% das proposições 
do Governo aqui nós ajudamos a aprovar, muitas por 
inteiro, por se tratar de matérias boas, outras propondo 
e obtendo modificações, que são aceitas pelo Gover-
no numa negociação democrática e parlamentar na 
Casa. Os 14% ou 15% restantes, talvez, são matérias 
que consideramos ruins para o País ou matérias que 
consideramos boas em parte, mas que, não havendo 
acordo, resolvemos votar contra. Mas colaboramos 
com alguma coisa como 85%, 86%, 87% das matérias 
enviadas pelo Executivo para apreciação.

Então, aqui nunca fizemos oposição ao País; faze-
mos, fizemos e faremos oposição a erros do Governo, 
isto sim, este é o nosso dever. Esta é a visão madura 
de quem faz oposição com maturidade não ao País, 
não ao povo brasileiro, não eleitoreiramente, mas, sim, 
a equívocos que devem ser coibidos e sobre os quais 
os governantes devem ser alertados.

Quando vejo que, de volta para nós, o Governo 
se manifesta do mesmo jeito, dizendo que aprova a 
Proposta de Emenda Constitucional que prorroga a 
Zona Franca de Manaus, de autoria do Líder de um 
Partido da Oposição – no caso, eu próprio –, só tenho 
de, por questão de justiça, agradecer e elogiar o ges-
to. Fiz um e-mail ao Ministro Alexandre Padilha e, no 
dia da votação, repetirei o registro por entender, ob-
viamente, que não seria possível, a esta altura, se não 
houvesse a colaboração de todos, mobilizar os votos 
para aprovação da PEC. 

Então, obviamente, se o Governo não quisesse 
aprovar, seria só pedir a sua base para não compa-
recer. Se o Governo quiser aprovar e se não quises-
se aprovar, obviamente, isso não ficaria bem, porque 
estaria desnudada a ideia de que não seria sincera a 
sua solidariedade em relação ao Polo. Mas demons-
trou o contrário, que vai comparecer, que vai fazer a 
convocação e que vai ajudar na votação.

Tenho, então, de reconhecer. Não posso ver de-
feitos em algo que não tem defeitos neste momento. 
Quero agradecer, portanto, ao Ministro Padilha e ao 
Presidente da República pelo gesto e dizer que en-
tendo que política deve ser feita assim: se há um mo-
mento de discordância, então se discorda; se há um 
momento de concordância, então se concorda. Fico, 
portanto, na obrigação de agradecer em nome do povo 
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do Amazonas por esse gesto que viabiliza e viabilizará, 
se Deus quiser, entre os dias 6 e 7 de julho, por oca-
sião do esforço concentrado no Senado – e o Ministro 
anunciou, oficialmente, que faz parte dos planos, dos 
projetos e das prioridades do Governo aprovar essa 
PEC – a aprovação da prorrogação da Zona Franca 
de Manaus. 

A matéria vai para a Câmara. E se há concordân-
cia de todos, não vejo dificuldade para, num esforço 
concentrado, imediatamente, criar-se a Comissão Es-
pecial, escolher o relator ou a relatora e se tratar de 
tocar para frente o projeto e aprová-lo rapidamente na 
Câmara também para que seja promulgada a emenda, 
essa mudança tão essencial para garantir tranquilida-
de econômica ao meu Estado, que depende, na sua 
economia, em 89%, dos resultados do Polo Industrial 
da Zona Franca de Manaus. E a natureza depende em 
100%, mantendo, como mantém, 98% da cobertura 
florestal intactos graças aos efeitos diretos, indiretos 
e econômicos da Zona Franca de Manaus.

Portanto, está fora de moda criticar, estão fora de 
moda os editoriais... É hora de compreenderem que 
o mundo está de olho nisso. Não é medidinha cosmé-
tica aqui ou acolá que vai impedir o desmatamento. 
O que impede o desmatamento no Amazonas é isto, 
é o Pólo Industrial de Manaus. E ponto. Literalmente, 
ponto. Literalmente, ponto final.

Que as cabeças se abram. E aqui não há cabeças 
fechadas. Estão, há oito anos, em debates conosco, 
em debates comigo, discutindo isso. Que as cabeças 
todas, as dos preconceitos antigos, se abram, porque 
nós concedemos incentivos fiscais para indústrias au-
tomobilísticas do ABC e ninguém se escandaliza. Não 
há editoriais. Ninguém se escandaliza. Então, que não 
se escandalizem mais, por favor, com a necessidade 
de se proteger a ecologia e a vida de 3,5 milhões de 
habitantes que dependem, para viver, da Zona Franca 
da Manaus. Que nós nos escandalizemos com coisas 
verdadeiras, com corrupção, com desvio de recursos 
públicos, mas não nos escandalizemos como se in-
centivo fiscal fosse, Senador Marcelo Crivella, como 
se incentivo fiscal fosse algo criado para o Amazonas 
e não tivesse havido incentivo fiscal em outro lugar. 
Como se a indústria automobilística não tivesse sido 
escolhida pelo Presidente Kubitschek para se colocar 
naquela região do entorno de São Paulo, um pouco de 
Rio, um pouco de Minas, basicamente São Paulo. 

E hoje eu ajudei muito, no passado... Temos a 
Ford, na Bahia. Incentivos fiscais! Não há uma fortuna 
nesse eixo Rio-São Paulo-Minas que tenha florescido, 
nessas famílias tradicionais, sem que tenha havido in-
centivo de Governo. Duvido. Desafio que me digam, 

desafio que alguma fortuna lícita tenha sido constru-
ída sem isso.

E mais, volto a repetir o que já disse aqui em 
discurso. Os Estados Unidos precisavam desenvol-
ver o Tennessee Valley, área subdesenvolvida do seu 
território. Incentivos fiscais! A França, a sua região do 
Midi, do meio-dia... Incentivos fiscais! A Itália, a região 
do Mezzogiorno, do meio-dia italiano, do sul da Itália... 
Incentivos fiscais!

Incentivos fiscais significam uma arma para se 
enfrentar crises e o Governo usou dessas armas de 
modo anticíclico para enfrentar a crise que veio de 
fora para dentro. Ninguém se escandalizou e nós aqui 
apoiamos. Eu até questionei a dosagem. A economia 
cresceu demais e aí estão os juros sendo aumenta-
dos em virtude do erro de dosagem. Mas ninguém 
reclamou disso.

Então, aqui estaremos votando a prorrogação de 
incentivos fiscais para um pólo industrial importantís-
simo, que emprega, que sustenta a economia de um 
Estado estratégico como o Amazonas, que reforça a 
segurança nacional, que povoa as fronteiras e que 
protege a floresta.

É uma ocasião de ouro, volto a dizer, do presiden-
ciável José Serra, que quer a perenização. Ao Presiden-
te Lula, que autorizou o seu Ministro a dizer que a sua 
base votará, eu só tenho mesmo que agradecer essa 
grande unidade nacional, acima de pelejas eleitorais, 
que se forma pela compreensão que se construiu no 
País de que aquele pólo é relevante, é importante, é 
necessário, é indispensável e que merece mesmo ter 
uma definição clara, nítida do Senado Federal e essa 
definição, com certeza – e Deus haverá de fortalecer 
essa ideia, essa crença – haverá de surgir entre os dias 
6 e 7 de julho, conforme o que está combinado, o que 
está apalavrado entre a Mesa, pelo Presidente Sarney, 
a Liderança do Governo, pelo Senador Romero Jucá, 
as Lideranças das Oposições inteiras, os Senadores 
Líderes todos que aceitaram quebrar os todos os in-
terstícios e, finalmente, a palavra oficial do Palácio do 
Planalto, do Ministro Padilha dizendo que é prioridade. 
E se é prioridade dele, ele está indo ao encontro da 
maior prioridade de todas do povo do Amazonas.

Era o que tinha a dizer por este momento.
Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
PROFERIDOS PELO SR. SENADOR AR-
THUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, com frequência, refiro-me à Amazônia como 
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região estratégica por excelência, da qual depende o 
futuro do Brasil e, de certo modo, da Humanidade.

A Amazônia é, também, a segunda maior área 
de fronteiras de todo o globo, com mais de 10 mil 
quilômetros, em geral aberta, com imensos espaços 
vazios e de reduzida estrutura de defesa, a não ser 
por alguns grupamentos das três armas, inclusive a 
eficiente Brigada de Infantaria de Selva, além do não 
menos eficaz SIVAM/SICAM.

Agora, chega a boa notícia, dando conta de deci-
sões que vão culminar com o deslocamento de forças 
armadas do eixo Rio-São Paulo para a Amazônia. 

É o que, com alguma insistência, sempre recla-
mei desta tribuna. Essas alterações integram os planos 
estratégicos de defesa nacional, levadas ao Ministro 
da Defesa, Nelson Jobim.

Pelas informações disponíveis, essa será a maior 
movimentação no campo estratégico e visa à defesa 
da área. Entre outros objetivos, inclui-se também a 
proteção do território brasileiro diante de incursões 
de guerrilheiros de países limítrofes. A decisão militar 
precipitou-se depois da descoberta, em plena Amazô-
nia, de uma base presumivelmente das FARC.

Felicito as Forças Armadas por tal decisão, mais 
do que necessária e que vinha tardando.

Como suporte principal das modificações na 
nossa estratégica de defesa da Amazônia inclui-se o 
denominado Braço Forte, com dois programas, mais 
de 100 ações e 800 projetos de reposicionamento de 
unidades.

Embora de custo aparentemente elevado (quase 
150 milhões de reais), o planejamento previsto é enca-
rado muito mais como investimento na Amazônia. As 
previsões indicam que, em 30 anos, deverão ser im-
plantados ali projetos que giram em torno de R$ 5 bi.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, recentemente, notícia preocupante 
para o Amazonas e para o Brasil dava conta de que 
a Amazônia passou a ser rota do tráfico internacional 
de drogas.

Como solicitei aqui, ao comentar o problema, 
seria de se supor que providências imediatas fossem 
adotadas pelas autoridades, antes que seja tarde.

Para surpresa geral, acontece exatamente o con-
trário: a chamada Operação Cobra, iniciativa indispen-
sável para o combate ao tráfico, estaria caminhando 
para a extinção, a julgar pelo noticiário que chega da 
região.

Criada no ano 2000, a Operação Cobra contava 
nos primeiros tempos com insuficientes 100 policiais. 
Hoje, menos ainda: apenas 20. Repito: somente 20, 

para fiscalizar a grande extensão de fronteiras inter-
nacionais da Amazônia. 

E mais, ainda segundo o noticiário assinado pela 
jornalista Kátia Brasil, correspondente da Folha de 
S.Paulo em Manaus, de dois anos para cá, cinco dos 
nove postos da Polícia Federal, na fronteira, foram 
simplesmente fechados. Fechados, sim. Justamente 
na área de maior tensão, nas proximidades do muni-
cípio de São Gabriel da Cachoeira.

É por essa via, a de São Gabriel, que ingres-
sam no território brasileiro integrantes da guerrilha, 
já praticamente extinta, das Farc. Já é quase rotina 
essa invasão.

A criação da Operação Cobra, no Governo Fer-
nando Henrique, custou ao País R$ 25 milhões, em 
dólares da época, com equipamentos e armas, além 
de um avião e um helicóptero. Gesto, diga-se de pas-
sagem, oportuno e necessário. 

O que não é possível, como ocorre agora, é dei-
xar as nossas fronteiras desguarnecidas, sobretudo 
na Amazônia.

Aquele avião e o helicóptero ninguém sabe onde 
estão. Duvido que estejam a serviço de providências 
mais relevantes do que a proteção do território nacio-
nal e a luta contra o tráfico.

Os polícias federais do Amazonas lamentam a 
situação e a queda no volume das apreensões de dro-
gas naquela área. Em 2005, a média anual de drogas 
apreendidas alcançava 2,3 t. No ano passado, o total 
reduziu-se para 1,3 t. Neste, ano, até agora, apenas 
686 quilos.

Não é por acaso que as populações do Amazo-
nas se mostram intranquilas com o aumento do índice 
de criminalidade na minha região. 

Não é assim que o povo brasileiro deseja. Afinal, 
a Amazônia, área estratégica, merece e exige aten-
ções especiais do Governo. Não é isso o que ocorre 
no atual Governo.

Em conseqüência da grita geral, a Força de Se-
gurança Nacional chegou a enviar para a área 100 
policiais para ações repressivas. Ou seja, o que antes 
era preventivo, agora está assim, com ações repres-
sivas eventuais.

Não falo sozinho. Recolho com frequência opi-
niões de técnicos e especialistas. Li, recentemente, 
afirmativas do cientista político Ricardo Bessa, da Uni-
versidade Federal do Amazonas-UFAM. Entre outras 
considerações, lembrou o professor que o controle das 
fronteiras é questão constitucional.

No entanto, beneficiados pela omissão governa-
mental, os traficantes ali atuam com absoluta tranqui-
lidade. Navegam pelos nossos rios como se fossem 
simples pescadores. São bandidos! Que todos en-
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xergam. E, para espanto geral, são desmontadas ou 
sucateadas patrulhas encarregadas da repressão ao 
tráfico. Como era a Operação Cobra.

Por enquanto e sem dúvida pelas sucessivas re-
clamações dos amazonenses, a Polícia Federal, se-
gundo seu correto Superintendente no AM, Delegado 
Sérgio Fontes, procura explicar o fim daquela opera-
ção, com a criação em março último de outra, que se 
chamaria Operação Sentinela. 

O delegado, em cuja boa fé acredito firmemente, 
garante que os postos desativados já começam a rece-
ber novos policiais, todos da Força de Segurança Na-
cional, que é excelente iniciativa do atual Governo.

Com tantas informações controversas, vem a 
explicação, como tentativa de justificar a redução nas 
apreensões de cocaína na Amazônia: os traficantes 
sabem da presença da Força de Segurança Nacional 
e mudam de tática. 

Agora, temendo a polícia e a perda da droga, os 
traficantes atravessam as fronteiras no estilo “tráfico de 
formigas”, como é denominado o ingresso de drogas 
no Brasil em pequenos volumes.

Seria uma boa providência o Governo explicar 
melhor o que ocorre na Amazônia. Apesar de promes-
sas e de mudanças no policiamento, a verdade é que a 
Amazônia, como denunciam os moradores da região, 
virou rota do tráfico internacional de drogas.

Não é isso o que queremos. Vamos continuar 
cobrando providências mais efetivas.

A Amazônia, por sua imensidão e por suas tan-
tas rotas fluviais, pode vir a ser em futuro não muito 
remoto um corredor de elevado tráfico de drogas. Isso 
precisa e deve ser evitado.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos o Senador Arthur Virgílio, do PSDB do Ama-
zonas, que trouxe assuntos importantes, mas destaco 
a Zona Franca de Manaus, importante não só para 
o Amazonas, mas para o Brasil inteiro. Meu Estado 
fica ao lado e gostaria de também ter a Zona Franca, 
mas, como não tem, nós estamos satisfeitos por ela 
estar ao nosso lado, ao lado do Estado de Rondônia, 
que também, com seu crescimento e sua produção, 
alastra o desenvolvimento e alastra a empregabilida-
de não só no Amazonas, mas também em Rondônia, 
com desdobramento de produções indiretas que vêm 
a desembocar na Zona Franca de Manaus.

Passo a palavra ao Exmº Sr. Senador Jayme 
Campos, do Democratas de Mato Grosso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido na mi-
nha fala, até porque preciso me deslocar para Mato 
Grosso agora. Todavia, quero cumprimentar o Senador 
Arthur Virgílio pela sua luta em relação à PEC 17, de 
fundamental importância para a economia do Estado 
do Amazonas. Indiscutivelmente, tem a solidariedade 
de todos nós Senadores, até porque a Zona Franca 
de Manaus é orgulho da sociedade brasileira, não só 
pela política econômica e social que ela produz para o 
Estado do Amazonas, mas, acima de tudo, pelos avan-
ços tecnológicos que aquela Zona Franca de Manaus 
tem mostrado nos últimos anos.

Espero que o povo amazonense reconheça o 
trabalho vigoroso, o trabalho exemplar que o Sena-
dor Arthur Virgílio tem feito nesta Casa, sobretudo de 
forma coerente, sensata, sempre pensando em boas 
leis para o Brasil.

Portanto, como seu colega, Senador Arthur Vir-
gílio, espero que os telespectadores do seu querido 
Amazonas, que nos ouve e assiste, realmente depo-
sitem um voto de confiança em V. Exª, para que volte, 
representando, como muito bem representa, o povo 
amazonense aqui nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para o cri-
me, o mundo não se divide em nações, unidades fe-
derativas, ou municípios. Seus códigos são universais, 
não reconhecem fronteiras e partem sempre do pres-
suposto de que o Estado é uma entidade vulnerável, 
fraca e corrupta. Dessa forma, os criminosos despre-
zam a organização política da sociedade e impõem à 
população regime de medo e de intranquilidade. 

Trago à tribuna do Senado este tema, Sr. Pre-
sidente, na tarde de hoje, para informar com tristeza 
que três pessoas foram assassinadas em menos de 12 
horas na Grande Cuiabá. Todas elas foram alcançadas 
pelo braço do tráfico de drogas, que vem subvertendo 
as regras e criando um Estado à parte, onde o terror, o 
vício e a insegurança são as principais moedas desse 
território do pavor.

Para se ter uma idéia, Presidente Acir, da muti-
lação que o crime vem praticando em nossa comuni-
dade, nos cinco primeiros meses deste ano de 2010, 
152 indivíduos foram brutalmente assassinados nos 
Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, que corres-
pondem a um aglomerado urbano. 

Somente no mês de maio, em 28 dias, 35 pesso-
as foram mortas. São números assustadores, se levar-
mos em conta que nos primeiros sete anos de conflitos 
no Afeganistão morreram 500 soldados americanos, 
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numa guerra instalada, com armamentos pesados e 
combates cotidianos.

Nossos jovens tombam num terreno sem honra. 
São vítimas do crime organizado e fenecem anonima-
mente, sem merecer sequer um rodapé nas páginas 
dos obituários. A sociedade costuma tratar esses mor-
tos sem qualquer distinção. São uma espécie de lixo 
social que está sendo banido do nosso convívio. Para 
o Estado, eles são apenas índices frios, gente sem 
rosto, sem biografia e sem memória.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero manifestar meu apoio irrestrito ao futuro 
Presidente José Serra, por sua proposta de criar o Mi-
nistério da Segurança Pública. É uma atitude inadiável, 
porque o crime organizado não pode ser compreendido 
como um departamento a ser combatido somente...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Jayme, permita-me um aparte. Serei bem breve.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pois não, 
Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª abor-
da muito bem a questão da segurança pública. Esse 
Ministério significaria a extinção de outros inúteis, signi-
ficaria enxugamento e otimização do uso da máquina. 
Eu queria agradecer a menção tão generosa que V. Exª 
fez à minha atuação e o apoio tão claro que prestou à 
prorrogação dos incentivos fiscais do Polo Industrial 
da Zona Franca de Manaus. E lhe dizer que uma outra 
matéria que também recebe entusiasmado apoio de 
V. Exª e outros Senadores, o Senador Acir, o Senador 
Mão Santa, o Senador Crivella e de tantos, acredito 
de todos os Senadores, é que está incluída na pauta 
de votação a PEC da Juventude, e nós pretendemos 
também aprová-la e, se Deus quiser, conseguiremos 
isso. Portanto, agradeço a V. Exª e o parabenizo pelo 
discurso tão feliz e tão objetivo que profere neste mo-
mento.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado, Senador Arthur Virgílio, não fiz mais do que 
a minha obrigação, que era falar sobre sua pessoa 
aqui, até porque o tenho acompanhado durante os 
meus três anos e meio como Senador e vi sua luta in-
cessante, sobretudo o amor, o carinho que V. Exª tem 
pela sua gente no Estado do Amazonas. Portanto, sou 
testemunha. Tenho apenas que falar a verdade e, so-
bretudo, convocar os homens de bem daquele Estado 
para apoiarem-no.

É uma atitude inadiável, porque o crime orga-
nizado não pode ser compreendido como um depar-
tamento a ser combatido somente por unidades da 
União. O crime tem uma dimensão internacional, e o 
Estado brasileiro precisa se preparar para enfrentar 
com decisão esse flagelo que está atingindo, de for-

ma mortal, os jovens de nosso País. Neste caso, par-
ticularmente, está se propondo uma lei em relação à 
nossa juventude para se oferecer a perspectiva de um 
amanhã melhor.

Sou solidário a esse projeto, porque desde a mi-
nha campanha eleitoral para conquistar uma cadeira no 
Senado, já defendia essa tese. A criação do Ministério 
da Segurança Pública vai significar uma melhor articu-
lação no combate ao crime. Não estamos falando aqui 
de brigas de vizinhos, de desentendimento conjugal. 
Estamos falando do enfrentamento ao crime organiza-
do, que dispõe de condições técnicas e armamentos 
muitas vezes superiores aos da própria polícia.

Falamos aqui do monitoramento de fronteiras, 
da aquisição de equipamentos de última geração e de 
implantação de um sistema de perseguição permanen-
te aos criminosos, com helicópteros, aviões, barcos e 
veículos possantes.

Portanto, a criação deste novo organismo se es-
tabelece como uma possibilidade de defesa aos mais 
sagrados princípios da índole do povo brasileiro.

Não podemos mais consentir que o crime seja 
banalizado e, muitas vezes, tomado como reflexo natu-
ral na vida moderna. Não! Moderno é defender nossos 
valores éticos, nossa cultura da paz e a generosidade 
da nossa gente.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria apenas de 
lembrá-los que cada lágrima economizada na face da 
mãe que chora a perda de um filho significa uma nova 
era de esperança para o povo brasileiro. 

Os índices de Mato Grosso são alarmantes, Se-
nador Acir. Como o seu Estado faz divisa com Mato 
Grosso, V. Exª sabe perfeitamente que temos 700 
quilômetros de fronteira seca e, lamentavelmente, as 
forças federais são pouco ou quase nada emprega-
das para fazer o combate de forma incisiva ao narco-
tráfico. Também lamentavelmente as forças públicas 
estaduais, tanto as polícias militares como a Polícia 
Civil deste País, estão empobrecidas. Na Capital Fe-
deral, Brasília, a Polícia Civil está há quase 60 dias em 
greve, embora não seja tão mal remunerada como as 
outras polícias do Brasil. Contudo, ainda faltam meios, 
ferramentas e bons salários para que ela possa fazer, 
com certeza, o bom serviço de segurança pública ao 
povo brasileiro.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Con-
cedo um aparte ao ilustre e valoroso, meu candidato 
a Senador da República do Rio de Janeiro, Senador 
Marcelo Crivella.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Mui-
to obrigado, Senador Jayme Campos, meu vizinho. V. 
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Exª é para nós todos, eu diria, um grande líder, porque, 
seguindo o seu caminho, não perdemos nunca. V. Exª 
nunca perdeu um pleito eleitoral.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Verdade.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Con-

sagrado permanentemente. V. Exª é Senador perpétuo. 
Disseram que não tinha mais o Senador vitalício; tem: 
Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Quem 
sou eu. Obrigado.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Jayme Campos, V. Exª faz um discurso, aqui, 
importantíssimo. 

No Rio de Janeiro, 450 mil crimes por ano. Se-
nador Jayme Campos, 450 mil! São mais de 140 mil 
roubos! 120 mil furtos! Homicídios: 10 mil! Carros rou-
bados: 50 mil por ano!

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Absurdo.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – No 

primeiro e segundo anos de mandato, eu consegui... 
Apresentei uma PEC, um projeto de lei complementar 
que foi aprovado e o Presidente sancionou, que dava 
poder de polícia às Forças Armadas. Então, desde 
aquela época, as Forças Armadas, agora na fronteira, 
tem o dever de combater tráfico de drogas e armas. 
O que faltam são recursos. V. Exª o disse bem: Polí-
cia em greve; Civil em greve... Quando não estão em 
greve, estão trabalhando, o carro está velho, não têm 
os equipamentos necessários para fazer as perícias. 
A gente não apura. Não apurando, não têm condições 
de processar, julgar e prender. Vira impunidade... Há 
um incentivo ao crime. Sou solidário a V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obri-
gado.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – O 
pronunciamento de V. Exª é o pronunciamento da Na-
ção. Parabéns!

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado, 
Senador Marcelo Crivella. Na verdade, V. Exª é muito 
feliz quando diz que tem um projeto de lei, aprovado, 
para que as Forças Armadas tenham poder de polí-
cia. Lamentavelmente, nossas Forças Armadas estão 
muito empobrecidas.

Fui Relator no Orçamento da União e tive a opor-
tunidade de ver que o orçamento previsto, no ano pas-
sado, para as Forças Armadas, quando tem um volume 
até razoável, é contingenciado, todavia. Então, quase 
nada as nossas Forças Armadas podem fazer. Para se 
ter noção, muitas vezes, até os quartéis, nos batalhões 
deste imenso País, quando chega as 11 horas, eles 
são obrigados a liberar os soldados por falta até de 
alimentação. É vergonhoso! O contingente do Exército 
Nacional não aumentou nos últimos anos.

Eu me lembro muito bem de que o 16º Batalhão 
de Caçadores, que era de Mato Grosso com sede em 
Cuiabá, naquele ano, na década de 1969-1970, ti-
nha um efetivo de 2 mil ou 1,8 mil homens. Passados 
trinta anos, hoje se chama 44º Batalhão de Infantaria 
Motorizado de Mato Grosso, tem seiscentos ou sete-
centos homens. Em vez de aumentar, reduziu. Nossa 
população quase dobrou ou triplicou. Imagino que seja 
por falta de recursos. Isso tem de ser priorizado para 
que as Forças Armadas também cumpram com a sua 
obrigação, ou seja, de segurança, porque acho que a 
questão do tráfico hoje passou a ser questão de se-
gurança nacional. 

V. Exª mora num Estado que, embora seja um 
dos mais bonitos do Planeta por suas belezas natu-
rais, lamentavelmente hoje lida com uma inseguran-
ça muito grande. Vi ontem pela televisão, V. Exª deve 
ter acompanhado, um tiroteio nas ruas principais do 
Rio de Janeiro. Lamentavelmente, a sociedade ficou 
refém dos bandidos em determinados bairros localiza-
dos em lugares pontuais lá. Temos de tomar algumas 
providências.

É inadmissível que Mato Grosso, Estado que V. 
Exª conhece, rico, com potencial agrícola fantástico, 
lamentavelmente, em três ou quatro meses viu ocor-
rerem quase 160 assassinatos, homicídios. Isso é 
preocupante para todos nós que desejamos um País 
harmonioso, compatibilizando capital e trabalho, em 
que o povo possa ter a segurança de ir e vir nas ruas, 
nas estradas, nas praças públicas. 

Hoje, infelizmente, até no interior do Brasil, a 
violência tomou conta. Então, acho que V. Exª, que 
propôs esse projeto, tem o nosso apoio. Espero que 
possa ser colocado em prática com a maior velocidade 
possível. Para que nós possamos coibir o aumento da 
criminalidade neste País é só através do fechamento, 
com certeza, das nossas fronteiras neste País.

Portanto, concluindo – Sr. Presidente, me descul-
pe se avancei nos minutos que me permite –, quero 
desta feita, diante do valoroso, grande amigo Senador 
Mão Santa, que eu gostaria, e reitero aqui, nesta tribu-
na, o que já disse: gostaria que V. Exª fosse o candidato 
a Vice-Presidente na chapa do companheiro José Serra. 
Entretanto, por fatos muitas vezes político-partidários, 
não foi possível que o PSC indicasse V. Exª como Vice 
na Chapa de José Serra. Contudo, eu quero, desta fei-
ta, dizer que, mesmo assim, particularmente pela ami-
zade, pelo respeito que tenho por V. Exª, pode contar 
com o Senador Jayme Campos lá no seu Estado do 
Piauí. Estarei não só orando, mas, acima de tudo, se 
precisar da minha presença lá para ser também um 
dos companheiros do senhor, percorrendo, pregando 
pelo interior de seu Estado, conte com o Senador Jay-
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me Campos. E eu não tenho dúvida alguma de que o 
senhor vai ser novamente eleito, acima de tudo por sua 
conduta, retidão de caráter invejável nesta Casa, posi-
cionamento claro, acima de tudo um Senador brilhante, 
que defende o seu Estado do Piauí com brilhantismo, 
de forma que, certamente, qualquer Estado gostaria 
de ter um Senador do seu calibre. 

Portanto, Mão Santa, quero reiterar aqui a minha 
simpatia, a minha admiração por V. Exª. Espero que o 
povo do Piauí novamente lhe dê uma procuração para 
bem representá-lo aqui, no Senado Federal. Que Deus 
abençoe o senhor nessa grande caminhada, que, com 
certeza, será a caminhada da vitória do bem do povo 
do Piauí. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Fora do microfo-

ne.) – Está feito o programa eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Ouvimos o Senador Jayme Campos, que trouxe um 
tema importantíssimo para debate aqui, nesta Casa, 
que é segurança pública não só na cidade de Cuiabá, 
mas nas principais cidades do Brasil.

Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
Mão Santa, que ontem foi chamado aqui pelo Senador 
Paulo Duque de “guardião do Senado”.

Como seu amigo, estava torcendo, Senador Mão 
Santa, para que o senhor fizesse parte da chapa de 
José Serra, mas, como adversário político, fico hoje 
mais satisfeito de não tê-lo na chapa de José Serra, 
porque, dessa forma, não estará fortalecendo aque-
la candidatura. Estava preocupado. Tenho certeza de 
que, se V. Exª fizesse parte daquela chapa, seria mais 
difícil o nosso trabalho na Oposição.

Mas, de qualquer forma, tenho certeza absoluta 
de que continuaremos aqui trabalhando no ano que 
vem. O povo do Piauí lhe quer muito bem. Aliás, lá em 
Rondônia, se V. Exª fosse candidato pelo meu Estado, 
seria muito bem votado e tenho certeza de que estaria 
disputando a eleição de qualquer cargo, porque V. Exª 
é muito bem quisto lá em Rondônia, Exmº Sr. Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senador Acir Gurgacz, que presi-
de esta sessão de 1º de julho, Parlamentares da Casa, 
brasileiras e brasileiros, aqui no plenário do Senado 
da República e que nos acompanham pelo fabuloso 
sistema de comunicação deste Senado.

Senador Acir Gurgacz, quero agradecer pelas 
palavras de V. Exª, como também ao Senador Jayme 
Campos, que nos motivam. Mas nós estamos jogando 
o jogo, melhor do que muitos de nós foi Rui Barbosa e 
ele não chegou à Presidência. E está aí, sendo a luz, 
o farol para aperfeiçoarmos a democracia.

Eu queria aqui relembrar à Casa um projeto de lei 
apresentado por nós e que estamos acompanhando. 
Ele foi protocolado no dia 2 de junho, contém 15 folhas 
numeradas e rubricadas. No dia 2 de junho, tem a ata do 
plenário, situação: aguardando recebimento de emen-
das. Leitura, à Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, e de Assuntos Sociais, cabendo à 
última decisão terminativa. O projeto receberá emendas 
perante a primeira Comissão pelo prazo de cinco dias 
úteis, após a publicação e distribuição em avulsos. Ele 
foi publicado em 3 de junho de 2010, no Diário Oficial. 
No dia 4 de junho, Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, aguardando recebimento de 
emendas. Prazo para o recebimento de emendas: até 
4 de junho. No dia 11 de junho, na Comissão de Di-
reitos humanos, a situação é esta: aguardando desig-
nação de Relator; não foram apresentadas emendas 
no prazo regimental. E a nossa satisfação é que no 
dia 23, Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, matéria com a relatoria. O Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva, Senador Cristovam Buarque, designa o Senador 
Paulo Paim como Relator da matéria. Ao gabinete do 
Senador Paulo Paim, para emitir relatório.

Então, a lei é boa, é justa, e nós devemos fazer 
leis aqui inspirados nas leis de Deus, que só fez dez e 
entregou para Moisés. Leis boas, justas, porque no Bra-
sil tem uma mania de lei que pega e lei que não pega. 
Isso é ridículo. Mas esta aqui é baseada ... E acho que 
já estamos a meio caminho, porque a minha intenção, 
a justeza dela... E o Relator é o Paulo Paim. O Paulo 
Paim é muito sensível, é lutador. E será uma compen-
sação, porque eu tenho sido Relator preferencial dele 
na lei do Paulo Paim sobre as lutas pelo salário mínimo. 
Nós chegamos aqui e ele sempre fazia leis... Eu acho 
e entendo, e entendo bem, não tenho dúvida, de que 
a maior obra do nosso Presidente – ele é nosso; votei 
nele em 94 – foi o salário mínimo. O resto é coisa de 
aloprado, é mentira, é enganação.

A coisa mais séria – e eu entendo, e não enten-
do pouco, não; entendo muito bem – foi essa. Aí que 
foi a divisão de riqueza. O Brasil salvou-se da crise, 
ele pode nem ter percebido, porque tinha o mercado 
interno, porque valorizou. Eu sei, porque eu fui o Re-
lator do Paulo Paim. Eram US$70.00.

Acir Gurgacz, eu vou confessar: eu não acre-
ditava, não. Eu era igual a São Tomé. O Paim disse: 
“Vamos aumentar para US$100.00. Assim, a vida toda 
era 67, 65, 70...

Eu fiquei meio São Tomé, viu, Acir Gurgacz? Mas 
aí, liderado, eu fui Relator e fomos... Obstinadamente, o 
Paim lutava, lutava, defendia. Hoje, é quase US$300.00 
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dólares. Então, foi a maior obra do Luiz Inácio. O resto 
é conversa de aloprado, é alienação.

Essa é que foi a distribuição de riquezas, a valo-
rização do trabalho. Foi aí – eu não sei se consciente, 
mas o êxito foi dele –, foi aí, Eurípedes, que ele entrou 
naquela do caminho de Deus: comerás o pão com o 
suor do teu rosto. É uma mensagem de Deus. O resto é 
enrolada, aproveitadores, aloprados. Esse aí é que foi 
uma coisa séria. Ele se eternizou já por isso. Comerás 
o pão com o suor do teu rosto. É uma mensagem de 
Deus, em que nós acreditamos, para os governantes 
propiciarem respeito e trabalho.

E Rui Barbosa está ali acima. Olha que já passou 
muita gente aqui, Eurípedes, até V. Exª. Já passou gen-
te como o quê! Gente de todo jeito, não é? Isso aqui 
tem 184 anos. Imagina quantos... No Império, já tinha 
essa confusão aqui. E só está ele ali, Rui Barbosa. E 
todo mundo olhando para ele.

Ele disse que a primazia tem que ser dada ao 
trabalho e ao trabalhador. Eles vieram antes. O traba-
lho e o trabalhador é que fazem a riqueza. Então, foi 
isso aí, a maior, indiscutível.

Agora, o Padre António Vieira, que todo mundo 
adora – e é um sábio mesmo, a gente lê –, disse que 
um bem sempre é acompanhado de outro bem.

Foi um bem isso. Foi o melhor bem. Foi a coisa 
positiva. Então, não é esse negócio de Lula... Eu esti-
ve com ele quando era coisa boa para o Brasil. Nunca 
votei contra o povo, contra o Brasil, não. Votei com a 
minha consciência, com a minha inteligência, com a 
minha “piauiensidade”, que deu os maiores homens 
para este Brasil.

Esta daí, o Paim me contou da luta dele, a dos 
velhinhos aposentados. Ué, se nós estávamos valori-
zando o trabalho e o trabalhador, como é que íamos 
deixar sacrificar quem já trabalhou, quem o Governo 
está devendo? Não fez os acordos. Nós fomos também 
os defensores. Fiz essa aqui e fiquei satisfeito. É lógico 
que pedi. Aqui, eu consegui essa respeitabilidade. E 
caiu que o Relator é o Paulo Paim.

Eu sei que fazer uma lei é complicado: passa 
pelas comissões, vem aqui, vai para a Câmara. Ela 
acaba que nem quando se tem de fazer um fórceps 
ou uma cesariana. Quando ela é boa, ela pega. En-
tão, está aqui:

“Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2010
Autor: Senador Mão Santa.
Ementa: Altera a Lei nº 8.742, de 7 de de-

zembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência 
Social, para instituir o abono natalino referente 
ao benefício de prestação continuada.

Explicação da ementa: instituição, na Lei 
Orgânica da Assistência Social, de abono na-

talino aos beneficiários da prestação continua-
da e da renda mensal vitalícia, a ser custeado 
pelo orçamento da seguridade social; previsão 
de compensação do aumento de despesa 
decorrente pela margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado 
explicitada na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
vigência em 1º de janeiro do ano seguinte ao 
da publicação da lei.

Data de apresentação: 02/06/2010.
Situação atual: [aqui estamos com docu-

mento de 23/06/2010.]
Local: Comissão de Dirreitos Humanos 

e Legislação Participativa.
[Aqui estamos com um documento da 

Comissão de Direitos Humanos, legislação, 
participação] Matéria com a Relatoria. [Foi 
encaminhada ao Paim.]

Indexação da matéria. Indexação de Pro-
jeto de Lei, Senado, alteração, Lei Orgânica 
da Assistência Social, acréscimo, dispositivos, 
criação, abono de Natal, beneficiário, prestação 
continuada, renda mensal, vitaliciedade, cus-
teio, orçamento, seguridade social, pagamento, 
benefício, compensação, margem, expansão, 
despesa, explicitação, (LDO), exercício finan-
ceiro, vigência [...].

Sumário da Tramitação.
Despacho: nº 1. Despacho inicial.
Comissão de Direitos Humanos e Legis-

lação Participativa.
Comissão de Assuntos Sociais (em de-

cisão terminativa). [De uma comissão vai para 
a outra.]

Relatoria: Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa

Relator: Paulo Paim.”

Então, está na mão do Paulo Paim. É meio ca-
minho andado, em boas mãos. Ele é o Barack Obama 
nosso, o Paulo Paim. Hoje recebemos as emendas. 
Está havendo umas emendas, isso é natural.

Projeto de Lei do Senado nº , de 2010.
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social 
–, para instituir o abono natalino referente ao 
benefício de prestação continuada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 9º e 10º:

Art. 20 ...................................................
 ..............................................................
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§ 9º Será concedida anualmente, a título 
de abono natalino, uma parcela adicional do 
benefício de prestação continuada.

§ 10º O abono natalino referente ao § 
9º será estendido aos beneficiários da renda 
mensal vitalícia. [O que é isso?]

Art. 2º A despesa decorrente da criação 
do benefício de que trata esta lei será custeada 
pelo orçamento de seguridade social.

Art. 3º O aumento de despesa decorrente 
das disposições do art. 1º será compensado 
pela margem de expansão das despesas obri-
gatórias de caráter continuado explicitada na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao 
exercício em que esta lei entrar em vigor.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no dia 1º 
de janeiro do ano seguinte ao da sua publi-
cação.

Justificação.
[Atentai bem, brasileiros e brasileiras!]
Este projeto visa criar o abono natalino 

para um dos segmentos mais carentes da 
população brasileira: os idosos e as pessoas 
com deficiência que não possuem condições 
pessoais nem familiares de se manterem.

Sensibilizada com a situação de penúria 
desse grupo”.

São aqueles que estão aí recebendo uma 
renda. Eles não pagaram o Instituto, porque 
tinham deficiências – idade ou doença, ou em 
caráter excepcional. Mas eles não ganham o 
décimo terceiro mês. Todo mundo, com alegria 
e felicidade, ganha o natalzinho e o ano, e eles 
ficam entristecidos. Por que não levar? Acho 
que a lei tem de ser uma só para todas. Ou-
tras classes têm, e já existe classe que pede 
até o décimo quarto mês. Há os que ganham 
demais. A esses que foram invalidados, por-
que são excepcionais e têm uma deficiência, 
o Governo dá. Os aplausos a essa legislação, 
a quem a fez. Mas vamos ampliá-la com a ale-
gria natalina.

“Sensibilizada com a situação de penúria 
desse grupo, a Lei Maior do País determina 
que a Assistência Social lhes garanta o paga-
mento de um salário mínimo mensal, por meio 
do que se tornou conhecido como Benefício 
de Prestação Continuada (BPC).

Responsável por prover a milhões de 
brasileiros os mínimos sociais exigidos pela 
dignidade humana, o BPC fica muito aquém 
do valor das despesas básicas de fim de ano, 
época em que todos os preços costumam 

subir em vista da exploração comercial das 
festividades.

Diferentemente dos trabalhadores, que 
atravessam essa época do ano com alguma 
tranquilidade devido à conquista da gratifica-
ção natalina, os beneficiários da Assistência 
Social vivem, então, seu pior momento, diante 
do acúmulo de dívidas e ansiedade.

Temos a certeza de que a criação do 
abono natalino para os beneficiários do BPC 
constitui medida de inegável justiça, não só 
por contribuir para a definição do mínimo so-
cial aceitável, mas especialmente por viabilizar 
a inclusão dos mais necessitados nas come-
morações de fim de ano, renovando as espe-
ranças de uma vida melhor e mais solidária 
para todos. Constitui, ademais, uma estraté-
gia importante de recuperação da autoestima 
dessas pessoas, questão fundamental para o 
efetivo exercício da cidadania.

Propomos, ainda, estender o pagamento 
do abono natalino aos beneficiários da antiga 
Renda Mensal Vitalícia, transferindos da égide 
da Previdência para o âmbito da Assistência 
Social por expressa determinação da Lei Or-
gânica que pretendemos alterar.

Para atender ao disposto no § 5º do art. 
195 da Constituição Federal, cuidamos de in-
cluir neste projeto um dispositivo determinan-
do que a despesa decorrente da criação do 
abono natalino seja custeada com recursos do 
orçamento da Seguridade Social.

Além disso, em respeito à Lei da Res-
ponsabilidade Fiscal, procuramos definir a 
forma de compensação do inevitável aumento 
de despesa que a criação da décima terceira 
parcela do Benefício de Prestação Continua-
da irá gerar.

Diante desses cuidados e do elevado al-
cance social da medida proposta, esperamos 
contar com o aval dos nobres Congressistas 
para aprovação desta matéria.

Sala das sessões.”

Então, é isso que eu tenho e que será uma con-
quista.

Está certo o Governo. Já houve essa legislação 
sensível, de sensibilidade para os deficientes, os invá-
lidos. Os que não puderam pagar o Instituto têm.

Mas onde tiver tristeza que se leve alegria, dizia 
Francisco de Assis. Então, eles ficam entristecidos 
no fim do ano, porque todo mundo com o seu décimo 
terceiro, com o seu trabalho, com renda, e eles ficam 
marginalizados. Então, essa visa a corrigir.
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E agora eu pediria mais um minuto para falar 
do meu Piauí, terra querida, filha do Sol do Equador, 
pertencem-te nossos sonhos, nossos amores, nossas 
vidas. Na luta é o teu filho o primeiro que chega.

O Piauí é o Estado mais importante na História do 
Brasil. Este País ia ser dividido em dois, em dois. Ele é 
grandão por nós, piauienses. Nós somos bravos.

D. João VI disse: “Filho, antes que algum aven-
tureiro ponha a coroa, põe tu”. Esse aventureiro era 
Simon Bolívar, que o Chávez quer imitar, que andava 
derrubando os reis todinhos nesta América Latina. El 
Libertador.

Então, como aqui tinha rei, ele se sentiu amea-
çado e disse: “Filho, antes que um aventureiro... O Si-
mon Bolívar ia fazer, como ele fez em quase todos os 
países da América Latina, a independência.

E D. João VI disse: Filho, fica com o Sul. Que 
estava estruturado, que tinha forma de governo, para 
o qual ele trouxera os melhores funcionários públicos 
da Europa, de Portugal; e eu vou ficar com o Norte, 
será o país Maranhão. O País, D. João VI... Ninguém 
dá tudo para os filhos não; dá um bocado. D. João VI 
era sabido, nós é que somos gozadores, contamos 
para os meninos que ele só pensava em comer, nós 
o apresentamos comendo coxinha de galinha.

Ele era inteligente. Esses reis todos foram prepa-
rados para reinar. Isso é porque o Brasil...

Olha, Portugal é tão bom que Juscelino Kubits-
check, o maior de nós, humilhado e cassado aqui... Ô, 
Senador Eurípedes, eu li muito sobre Juscelino, mas o 
livro que mais me impressionou foi no exílio dele. Todo 
mundo sabe que ele foi cassado, bem aqui. Ele estava 
aqui, humilhado e cassado. E andou mundo afora rece-
bendo sempre o respeito. Então, tenho um livro dele em 
Portugal, uma figura ímpar Juscelino Kubitscheck. Ele 
casou uma filha lá. Querido... Olha, eu sei que o nosso 
Presidente Luiz Inácio é querido, mas, como Juscelino, 
nunca houve. Eu vi as fotos dele naquela Avenida da 
Liberdade, o povo todo jogando papel quando Jusce-
lino chegou lá, cassado. Um negócio indescritível! Luiz 
Inácio está procurando, mas não há como Juscelino, 
com aquele sorriso, exilado.

Eu vi uma fotografia – viu, Crivella? –, quero lhe 
mostrar aquela avenida, a Liberdade, que dá no teatro, 
na Praça Pedro IV. Como é que eles chamam aquilo? 
Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Você que 
quer representar Deus tem que absolver.

Mas o Juscelino... Vou contar um fato aqui. A figu-
ra não existe. Olha, a fotografia, eu fiquei “arrupiado”. 
Aquela avenida, todo o povo esperando o Juscelino, 
cassado daqui, e jogando papel picado. Ele no carro.

Mas o que mais me impressionou foi Óbidos. V. 
Exª conhece Óbidos? Lisboa? Fica a 60 quilômetros 

de lá. É uma cidade antiga que tem muralha ainda. Aí 
eu fui – a mulher lá, comprando souvenir –, entrei para 
tomar umas – não é só o Luiz Inácio que toma umas, 
não. Lá existe a ginja, um licorzinho deles de cereja, 
natural. É bom demais! Ginja. Aí, eu fui entrando, e 
a Adalgisa foi fazer compras, esses negócios. Olha 
a figura que é Juscelino. Ninguém, ninguém pode se 
comparar a ele. A inveja... Vi no barzinho que entrei 
por acaso, num sótão, duas cartas de Juscelino Ku-
bitschek. Você... e o resto é inveja. O Juscelino foi um 
ser superior, foi uma bênção de Deus, ninguém pode 
se comparar a ele, não.

Olha, estava ali a letrinha de Juscelino. Aí eu fui 
falar com o dono do bar: “Vem cá, você sabe essas 
cartas lá pregadas?” Eram duas cartas. Numa ele agra-
decia ao dono do bar. Ele esteve naquele ostracismo, 
né? No exílio. Deve ser... Corta o coração – não é, Cri-
vella? Então, ele agradecia o scotch que tomava lá. Na 
outra, eu me lembro bem, ele cumprimentava a família 
do dono do bar pelo Natal e Ano Novo. Olha que eu já 
entrei em muito boteco, já tomei muitas pingas, mas 
nunca me lembrei de agradecer ao dono nem a nin-
guém. Nós não somos... Viu, Gurgacz ? Você entendeu 
o que estou dizendo? Aí eu disse: “Olha, moço, essa 
carta...” E ele disse: “Não, foi do dono anterior, o meu 
pai comprou”. E eu disse: “Pois essas cartas são relí-
quias. Coloque aqui o retrato desse homem, porque é 
o maior que já existiu na História do Brasil”.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Todo brasileiro 
vai querer entrar aqui.

Só para terminar de falar sobre os portugueses. 
D. João VI não era burro, e Juscelino, num livro, diz a 
seguinte frase – aprendam! Ele, descrevendo o tem-
po que passou lá, ele diz assim, Crivella: “Portugal, o 
último povo bom do mundo.” Então, pronto! Português 
é gente boa. Então, Portugal, o último povo bom do 
mundo, porque é bom mesmo. D. João VI também era 
bom mesmo, era sabido. O filho, deixou e quis. E man-
dou para cá o Fidié, seu afilhado, sobrinho, militar, para 
tomar conta. E foi numa guerra que os piauienses...

Concedo a palavra ao Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Viva 

o Piauí! Senador Mão Santa, V. Exª me fez vir aqui 
ao plenário, a este assento, para apartear V. Exª com 
relação a algo que me comoveu: o elogio que V. Exª 
presta à memória de Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Poucos brasileiros fizeram tanto pela Nação e sofre-
ram o que ele sofreu. Aliás, eu me lembro de que, na 
ocasião em que nos reunimos aqui para homenagear 
Tancredo Neves, V. Exª usou um dos pronunciamen-
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tos de Tancredo, que foi o elogio fúnebre que ele fez 
a Juscelino.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Exato.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Ali é 

o encontro de dois titãs. Ali, diria que é um momento 
tectônico, porque são dois vultos da nossa História 
recente. Juscelino Kubitschek, o garimpeiro Diaman-
tina, e Tancredo Neves, ambos mineiros. Juscelino, 
Prefeito de Belo Horizonte, Governador de Minas Ge-
rais, Presidente da República e Senador por Goiás; 
Tancredo, Deputado  Estadual, Ministro da Justiça do 
Governo Getúlio Vargas, Deputado  Federal, Senador, 
Governador de Minas Gerais e Presidente do Brasil. 
Interessante que essas duas trajetórias, Senador Mão 
Santa, tiveram muito sofrimento, reveses eleitorais. Um 
foi exilado, e V. Exª lembrou até dessa ocasião inte-
ressantíssima em que ele escreveu agradecendo ao 
dono de um bar. Tancredo, em seu discurso, fala das 
cartas que ele mandava, sentindo a alma estraçalha-
da, o coração com muitas mágoas e tristezas, porque 
não se compreendia, não se compreende, não se con-
segue explicar, na história brasileira, às crianças, aos 
alunos que estavam aqui agora há pouco, por que o 
homem que nos deu Brasília, por que esse homem 
foi exilado?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O complexo 
industrial do Sul; a Sudene, para tirar desigualdades 
econômicas, que hoje estão aumentadas.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – A 
Hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais, uma 
obra portentosa, extraordinária; Pampulha. Pois bem. 
Por que esse homem foi exilado? A explicação é esta 
que V. Exª deu: é a inveja, é o ódio, é realmente esse 
dilúvio de paixões que, na vida pública brasileira, pre-
valece muitas vezes sobre, eu diria, o bom senso e 
a razão. Mas V. Exª, Senador Mão Santa, caminha a 
passos largos, de cabeça erguida; V. Exª não tem medo 
de olhar o povo nos olhos, porque é um homem do 
povo, sempre elevado ao poder pelas mãos do povo. 
Aliás, esta é uma frase do Juscelino no momento em 
que ele se despede do Senado Federal: “Sou um ho-
mem do povo, sempre elevado ao poder pelas mãos 
do povo, que agora antecipo as dores que o povo vai 
sofrer, mas haveremos de ressurgir dessa noite es-
cura, numa alvorada, porque somos uma nação pe-
netrada da generosidade cristã e onde as ditaduras e 
as tiranias não permanecem para sempre”. É por aí 
o que ele falou.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – V. Exª – lem-
bro quando se é vítima – inspirou – V. Exª não é dos 
aloprados, mas que há muito aloprado odiando gente 
boa – aquele negócio do cimento nas favelas, urba-
nização...

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Mi-
nha Casa, Minha Vida.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E V. Exª foi ata-
cado numa das obras mais puras, mais justas, mais 
decentes, mais legítimas. É quando eu me lembro que 
o Juscelino foi sacado daqui, tirado, humilhado, cas-
sado. Daí, onde senta Lúcia Vânia...

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Onde 
senta Lúcia Vânia. V. Exª, vou concluir o meu aparte, 
caminha para uma expressiva vitória do povo do Piauí. 
Olha, digo vitória do povo do Piauí porque aqui, em V. 
Exª, sempre teve um valente defensor das suas legí-
timas e justas aspirações. Eu não poderia deixar de 
estar aqui torcendo e aplaudindo, porque até foi de V. 
Exª que recebi a maior comenda do Piauí, lá, numa 
tarde inesquecível, num auditório lotado, na linda cida-
de de Parnaíba, onde juntos passamos horas, assis-
timos muitos cantores regionais, eu mesmo declamei 
uma poesia cristã e, ao seu lado, ao lado de Adalgisa, 
vivemos momentos cívicos inesquecíveis desta nossa 
trajetória política. Tenho certeza de que V. Exª voltará 
para esta Casa e poderá fazer mais mil discursos na 
próxima legislatura. Muito obrigado.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Cri-
vella, V. Exª está longe, aliás, o meu programa eleitoral 
já está feito, Jayme Campos, V. Exª. Ô, Doca Lustosa, 
meu secretário, pegue essas imagens do Crivella.

V. Exª está longe de imaginar... Realmente, eu 
governava o Piauí, e V. Exª recebeu a homenagem 
maior, a honraria maior, a Grã Cruz Renascença, na 
minha cidade, Parnaíba. Mas vou dizer qual foi o cri-
tério. É lógico que nós todos somos cristãos. Nós não 
vamos... Sei que Lutero teve a missão dele, o Calvino 
teve, e foi verdadeiro; nenhum homem foi maior do que 
Lutero, que mostrou 96 erros, pecados da Igreja cristã. 
Houve, naquela fase, a divisão, mas nós somos hoje 
como Francisco diz, o irmão Francisco: “Onde hou-
ver discórdia, que eu leve a união”. Hoje eu presido o 
Partido Social Cristão. Sou o maior líder, eles podem 
tomar, mas sou eu mesmo, só tem eu Senador, os ou-
tros são Deputado s, são Prefeitos, e o Senado é maior. 
Então, eu cheguei e assumi. A maioria é evangélica, 
eu sou católico, meu nome é Francisco, nome cristão, 
aquele que mais se aproximou a Cristo, levou a Igreja 
para os pobres que era só de rico e andava com uma 
bandeira: “Paz e bem”, eu ando com a bandeira “Piauí, 
terra querida”. Então, eu digo: nós não vamos buscar 
o que nos separa; interpretações de letras bíblicas há 
muitas: Antigo e Novo Testamento, o hebreu, não sei 
o quê. Nós não vamos; nós vamos buscar o que nos 
une, e o que nos une é Cristo, Aquele que disse: “Eu 
sou a verdade, o caminho e a vida”. Então, agradeço. 
E agora eu me considero não eleito, não, mas o mais 
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bem votado, só com as suas palavras. Não foi mérito. 
Hoje há muitas igrejas, e acho que foi a melhor coisa 
que aconteceu.

Eu tenho 67 anos, Acir Gurgacz. Em 1972, o 
Tancredo ainda não tinha tomado coragem – ele to-
mou em 1974 –, e, antes dele, nós conquistamos uma 
prefeitura na cidade de Parnaíba, a maior cidade da 
ditadura – antes do Tancredo.

Crivella, quero lhe dizer o seguinte: nós aqui es-
tamos combatendo o bom combate. V. Exª está longe 
de imaginar. Havia muita igreja, mas eu disse: “Vamos 
votar aqui, porque não dá, há muitas autoridades. Va-
mos escolher”. Graças a Deus que você não colocou 
o seu título lá, no Piauí, porque eu não conseguiria ga-
nhar de você nunca! Você teve uma maioria. Eu acho 
que só Cristo poderia vencê-lo. Foram muitos votos 
lá. Então, eu obedeci, como Governador do Estado, 
ao desejo, ao reconhecimento, ao apreço que o povo 
do Piauí tem por V. Exª. Você está longe de imaginar 
o significado.

Queria fazer um pedido. Acredito no livro de Deus, 
que diz que a árvore boa dá bons frutos – minha mãe 
repetia isso –, a ruim é melhor queimar e jogar no fogo 
do inferno. Não tem aquela história toda? Eu queria 
conhecer a sua mãe. Pois é. Eu queria. Ao Cristo Re-
dentor, eu já fui, rezei. E eu queria dizer, representando, 
que vou pedir até para ela me adotar. Eu não quero as 
riquezas, não, só a bênção da sua mãe.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, deixe-me quebrar de leve o protocolo sole-
ne da sessão desta Casa, de tradições, para dizer que 
a minha mãezinha querida assiste a esta TV Senado 
assiduamente e é fã do Mão Santa. Nós vamos marcar 
um almoço, um café, eu, você, Adalgisa, minha espo-
sa e minha mãe, ali onde ela mora, em Copacabana, 
você então contará as histórias, e ela vai adorar. Está 
marcado já o nosso encontro lá.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O café é bom, 
mas eu quero as bênçãos, tomar a bênção, só isso.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – 
Isso.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu queria en-
siná-lo. Eu não sou mão santa, mas sou filho de mãe 
santa. A coisa mais bonita, de que eu tenho inveja – 
inveja existe –, são os poetas. Eu não sei cantar como 
V. Exª. O canto é mais do que a oratória. Quando Davi 
dedilhou uma harpa e disse “O Senhor é o meu pastor 
e nada me faltará” fez um samba. Salmo e samba, não 
é a mesma coisa? Comunica muito mais. Eu queria di-
zer um versinho – V. Exª tem a mãe aqui – do Catulo 
da Paixão Cearense:

Eu vi minha mãe rezando
Aos pés da virgem Maria.

Era uma santa escutando
O que a outra santa dizia.
Faça isso lá por mim e, quando eu for, nós va-

mos rezar juntos.
O Francisco, o santo, disse: “Onde houver triste-

za, que eu leve alegria”.
Para o Piauí, há muitas homenagens aqui.
Água Branca hoje faz aniversário. É uma cidade 

que completa 56 anos e tem um Prefeito extraordiná-
rio: João Luiz Lopes de Souza.

Eu conheço muito Prefeito; fui prefeitinho e go-
vernei o Estado por duas vezes. Fundei 78 cidades. 
Esse é um dos melhores Prefeitos que eu já vi. “Pa-
rabéns, Água Branca, pelos seus 56 anos! João Luiz 
Lopes de Souza”.

E talvez eu vá valsar com a Adalgisa lá. Eu vi a 
programação.

Olhe, vai haver uma festa de debutantes amanhã, 
de gente humilde, pobre, que a Prefeitura faz. Tem show 
de calouros. Fiquei encantado. Baile de debutantes. O 
baile será na sexta-feira. Amanhã eu vou bailar com 
Adalgisa e com essas debutantes em Água Branca.

Em Piripiri, entre Teresina e Parnaíba, está a sa-
bedoria. É uma cidade vibrante, pujante governada por 
um Prefeito médico extraordinário, Dr. Luiz Menezes. 
Aliás, fui eu que o coloquei na política em 1978. Ele 
era médico, e eu o usava para guiar meu carro, um 
Corcel. Naquele tempo, só havia aquele alto-falante 
que chamávamos de “a boca do mundo”. Aí eu dei um 
alto-falante a ele. Ele era meu motorista vip. Hoje é o 
maior líder. O filho dele, Marco Menezes, é Deputado  
Estadual, há dez anos.

Piripiri é a cidade de Espedito Resende, que foi 
Embaixador. Um dos melhores cirurgiões que vi nas-
ceu lá: Odival Coelho Rezende.

E Floriano, 113 anos. Quando eu governava o 
Piauí, com o Prefeito Leão, nós comemoramos um 
século de Floriano. É uma cidade encantadora, culta. 
Esse povo sírio, árabe, comerciante... Minha grande 
obra....

Crivella, olha para cá! Estás olhando para o ho-
mem que mais expandiu a universidade no Brasil, tal-
vez no mundo. Deus me permitiu construir 400 facul-
dades para pobres e 36 campi avançados. O primeiro 
que eu fiz, com 60 dias de Governo, foi na cidade de 
Floriano. E eu me lembro de oito de julho, que é o 
aniversário, porque nesse dia, em 1994, eu fiz o meu 
primeiro comício na campanha de Governador. É um 
povo bravo, que lidera, e está aqui o Prefeito também. 
O Prefeito é o Sr. José Rodrigues da Silva. Parece o 
Barack Obama. É um líder.

Então, as nossas homenagens a essas cidades 
que fazem a grandeza do nosso Piauí.
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Muito obrigado, Acir.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo Crivella, 
do Rio de Janeiro, pela Liderança do PRB.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Muito obrigado, Presidente Acir.

Senhoras e senhores presentes a esta sessão, 
senhores telespectadores da TV Senado, senhores 
ouvintes da Rádio Senado, tendo em vista as espe-
culações que vêm sendo veiculadas pela mídia diaria-
mente sobre o futuro de minha modesta vida pública, 
sinto-me no dever de vir a esta tribuna, para esclarecer 
a opinião pública.

Nos oito anos em que nesta Casa militei outra 
coisa não fiz senão atender, com devoção, as justas e 
legítimas aspirações do povo do Rio, procurando não 
me afastar do mesmo ânimo que havia me levado, por 
iguais oito anos, a servir à Pátria, no Exército Brasi-
leiro, a ser missionário no continente africano, onde 
passei dez anos, e também no tempo que passei no 
sertão da Bahia implantando o Projeto Nordeste, que 
tem como piloto a fazenda Nova Canaã, onde milha-
res de crianças já encontraram refúgio, alimentação, 
educação, uniformes, transporte, atendimento médico-
odontológico e lazer. É um exemplo para a reforma 
agrária brasileira.

Em tudo isso procurei deixar claro que não me 
move o instinto do poder, que muitos afirmam estar 
na raiz de toda ação humana; o que me inspira é a 
vocação de servir. Esse é o ideal que me anima e o 
propósito que me acalenta.

Quero estar à altura do Partido Republicano Bra-
sileiro, de José Alencar Gomes da Silva, que, do fundo 
da sua tragédia e da escuridão do seu infortúnio, com 
bravura e civismo exemplar, engrandeceu a nossa 
nacionalidade, não fazendo caso do risco que corria, 
diante daquela doença mortal, antes permanecendo 
firme como sentinela avançada no posto que o povo lhe 
confiou, dando-nos a lição de que a serviço da Pátria 
a própria vida é o que menos conta. E foi assim que 
ele viu passar as nuvens escuras e o despontar dos 
primeiros raios de sol de uma resplandecente e divina 
alvorada. Ele vive e está bem, graças a Deus.

Portanto, quero me referir à generosidade do 
povo da minha terra: estudantes, trabalhadores, pais 
de família e donas de casa, lideranças políticas regio-
nais, Prefeitos, Vereadores, Deputado s Estaduais e 
Federais, sindicatos, universidades, empresários, ho-
mens e mulheres do campo e das cidades, comunida-
des carentes, portadores de necessidades especiais 
e organizações religiosas de todas as denominações, 
a que tive a honra e o alto privilégio de servir no Se-

nado Federal, no momento em que expressaram, nas 
pesquisas, a estima e consideração que desborda da 
minha capacidade e das minhas aspirações, com ex-
pressivos 50% de intenções de voto, o que, por si só, 
já me recompensa muito acima de que possa mere-
cer e esperar.

E é assim que volto nesta hora o espírito à mi-
nha terra natal, aos ideais e princípios da nossa gente 
sofrida e valente, na sua imensa maioria trabalhadora, 
pacata, honesta e humilde, para dizer que, chegado 
o momento do dever, não lhes faltarei nem decepcio-
narei. E jamais vou trocar o interesse público por van-
tagens pessoais.

Sei que nas fileiras de um pequeno partido uma 
campanha exige toda a nossa energia, um devotamento 
sem restrições e um sacrifício sem tréguas. Mais uma 
vez, sou chamado a enfrentar o desafio de vencer 
candidaturas que possuem as vantagens do capital, 
a hegemonia dos grandes partidos, que se eternizam 
no poder, como faziam os condes, marqueses e ba-
rões, por força do sangue ou da riqueza, nas Câmaras 
elitistas do Império.

Mas vou cumprir, com modéstia, desprendimento 
e sem medo, o chamamento do povo fluminense, pelo 
sagrado e honrado privilégio de novamente compor a 
representação popular do Estado do Rio de Janeiro 
no Senado Federal.

Sr. Presidente, assim comunico e deixo clara a 
decisão unânime do meu Partido e em especial do Vice-
Presidente José Alencar, em sintonia com a vontade 
expressa do povo do Rio, manifestada em todas as 
pesquisas de intenção de votos já publicadas. E tam-
bém em respeito ao apoio público, explícito, reiterado e 
entusiasmado – poderia dizer – do Presidente Lula.

Peço a Deus que me dê forças e ao povo do Rio 
que continue ao nosso lado.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Pois não, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do oador.) – Sr. Presidente, eu 
volto ao plenário para fazer três ponderações. Uma 
é que não cessam os e-mails para o meu gabinete 
reclamando do que parece uma crise muito séria no 
funcionamento e na eficiência. É uma crise de efici-
ência e, portanto, exibindo ineficácia dos Correios e 
Telégrafos. As pessoas reclamam que, simplesmente, 
até o Sedex começou a atrasar. Isso é prejudicial ao 
emprego, porque é prejudicial ao trabalho, à economia 
e até à vida afetiva das pessoas. 
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Em segundo lugar, Sr. Presidente, já havia falado 
sobre isso e encaminho à Mesa um pronunciamento 
mais alentado, que peço que seja recebido na ínte-
gra, referindo-me ao falecimento, nesta madrugada, 
em Lisboa, do jornalista e ex-Deputado  Federal Her-
mano Alves, que foi um dos baluartes na luta contra a 
ditadura e que teve o seu mandato cassado pelo Ato 
Institucional nº 5, no final de 1968, tendo sido exilado. 
Devo registrar que hoje saiu um texto assinado pelo 
veterano, sempre brilhante, sempre correto, jornalista 
Rubem Azevedo Lima, artigo que ele produziu para o 
Jornal da Associação Brasileira de Imprensa, ressal-
tando a biografia e o valor de Hermano Alves, meu 
querido amigo, que conseguiu unir duas gerações de 
minha família. Ele foi colega de meu pai de Congresso, 
porque meu pai era Senador e ele, Deputado ; ele che-
gou a ser meu colega Deputado , quando aqui veio, se 
não me engano, como suplente. Ele foi colega no meu 
primeiro mandato: eu, um jovem Deputado , e ele, um 
veterano lutador. Lidei muito com ele também quando 
eu era militante estudantil no Rio de Janeiro. Sempre 
encontrei na sua tribuna e, antes, na sua coluna de 
jornalista um abrigo para as idéias dos que não se 
conformavam com a perda de liberdade no País. 

Finalmente, Sr. Presidente, encaminho à Mesa 
um voto de pesar pelo... (Pausa.) Peço a V. Exª que 
aguarde um minuto. (Pausa.) Isto é o mal do Brasil: 
tem papel demais. (Pausa.)

Sr. Presidente, peço a minha... faleceu um pas-
tor protestante, uma figura muito querida no Estado 
do Amazonas e enviaram-me o requerimento com re-
petindo o voto de pesar ao Deputado  Hermano Alves. 
Espero que chegue aqui para que eu possa, então, 
anunciar o voto de pesar por figura tão ilustre da vida 
pública do meu Estado e da vida religiosa do meu Es-
tado. Daqui a pouco eu conserto esse lapso, Sr. Pre-
sidente. Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa reque-
rimento de voto de pesar do Senado pelo falecimento, 
na madrugada de hoje, em Lisboa, do jornalista e ex-
Deputado  Federal Hermano Alves, que se destacou, 
na imprensa e aqui, no Congresso, por implacável luta 
contra a ditadura militar, tendo tido seu mandato cas-
sado após a edição do AI-5, no final de 1968. 

Depois de ter tido o mandato cassado, Herma-
no, que fora eleito pelo antigo MDB, se viu obrigado a 
sair do País, pois, segundo seu colega e grande ami-

go Rubem Azevedo Lima, estava certo de que, com o 
recrudescimento da repressão, seria morto. 

Valho-me de informações contidas num texto que 
o veterano jornalista Rubem Azevedo Lima fez, ainda 
hoje de manhã, para o jornal da Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI). Hermano foi um dos fundadores 
do jornal Tribuna de Imprensa, com Carlos Lacerda. 
Trabalhou no Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Fo-
lha de S. Paulo e Estado de S. Paulo, do qual foi cor-
respondente em Londres, em parte do exílio. Antes 
disso, em Paris, para não morrer de fome, chegou a 
ser calceteiro de rua. 

Aprovada a anistia, Hermano voltou ao Brasil, em 
1979, mas, por falta de trabalho na profissão, retornou 
a Portugal, com a mulher portuguesa, Maria Helena 
Alves, professora de Literatura da Universidade de 
Lisboa, só passando a ter renda própria, anos depois, 
graças à indenização decorrente da lei de anistia.

Sua saida do Brasil deu-se em 1970, após escon-
der-se, em São Paulo, no apartamento de José Gre-
gori, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique. 
Aliás, Gregori deu guarida também a outro perseguido 
político, o ex-deputado Márcio Moreira Alves, também 
caçado pelo regime.

A fuga de Hermano – que deixou no Brasil a pri-
meira mulher, Maria do Carmo Veloso Alves e quatro 
filhos – foi rocambolesca. Por não poder usar seus 
documentos, pois a cidade estava cercada por barrei-
ras militares, ele pediu ajuda a Rubem Azevedo Lima, 
que, formado em Direito, mas sem exercer a profissão, 
emprestou-lhe a carteira da OAB. Numa das barreiras, 
a caminho de São Paulo, o ônibus em que Hermano 
se encontrava foi parado por militares, que pediram o 
documento. Por sorte, só olharam o nome. Não aten-
taram para a foto. 

Rubem conta que a última vez que viu Hermano 
foi em 2008, em Lisboa, antes dos sinais do mal de 
Alzheimer – e ele mantinha o bom humor de sempre 
e a ironia rascante que o marcou no curso do manda-
to parlamentar. 

Rubem lembra episódio ocorrido na CPI criada 
para tratar da invasão da Universidade de Brasília, 
pelos militares, em 1968. O coronel de Exército, Alzir 
Nunes Gay, convocado, compareceu à CPI em unifor-
me de gala, pois dali a jantar, no Itamaraty, oferecido 
à rainha Elisabeth, da Inglaterra. Hermano disse ao 
coronel: “Serei breve, farei perguntas como nos pro-
cessos militares” – numa evidente ironia. E assim ele 
fez, ditando cada resposta do depoente ao taquígrafo 
da CPI.

Findo o registro rigoroso das respostas às 15 ou 
20 perguntas, o coronel pensou que estava livre para 
ir ao Itamaraty, mas havia uma de interpelantes. O de-

141ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32316 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

poimento foi até a meia-noite. A certa altura, Hermano 
dele se despediu com um aceno e, com sorriso irôni-
co, pediu ao Rubem que, em seu nome, desejasse ao 
coronel bom jantar com a Rainha. Pedido, claro, que 
era uma brincadeira.

Nas sessões da Câmara, às quais sempre com-
parecia, Hermano, embora educadamente, era impla-
cável com os representantes da ditadura. Às vésperas 
do Sete de Setembro de 1967, quando o deputado 
Benedito Ferreira, de Goiás, subiu à tribuna, para fa-
lar no Pinga-Fogo, enquanto o orador abria o discurso 
que leria, Hermano pediu-lhe aparte. “Eu nem comecei 
a falar...”, reclamou Benedito. “Mas eu sei – retrucou 
Hermano – o que o ilustre deputado vai dizer. Vai so-
mar mais um puxa-saquismo aos tantos que a banca-
da governista faz aos militares, todos os dias”. A Mesa 
Diretora mandou tirar dos anais essa intervenção.

De outra vez, quando José Bonifácio presidia a 
sessão e iria abri-la, Hermano, entrou em plenário es-
baforido e pediu para fazer uma “comunicação urgente 
e grave”. Bonifácio deu-lhe a palavra.

“Senhor Presidente – disse – acabo de presen-
ciar um crime que esta Casa do povo comete con-
tra as leis do País. Na rampa do Congresso, vi dois 
guardas desta Casa e um conduzia, sob o sovaco, a 
Bandeira Nacional, dobrada como se fosse toalha. Na 
condição de deputado e oficial da reserva do Exército, 
peço providências contra esse desrespeito ao símbolo 
da pátria”.

Bonifácio espantou-se: “O que houve?”.
“V.Exa., um “revolucionário” de 64, não sabe?” – 

disse Hermano. “A bandeira devia estar dobrada, numa 
salva de prata, como exige a lei.” Bonifácio agradeceu. 
Hermano, com sorriso, desceu da tribuna, postou-se 
diante de Bonifácio, que, desconfiado, comunicou: “De 
agora em diante, a Câmara imporá o respeito devido 
à nossa bandeira”.

Hermano, democrata nacionalista, exerceu o 
mandato por pouco tempo. Assumiu-o em 1967 e foi 
cassado em dezembro de 1968, tendo perdido os di-
reitos políticos em janeiro de 1969. 

Rubem Azevedo Lima, que foi padrinho de ca-
samento de Hermano com a professa Maria Helena, 
assinala que os 21 anos de ditadura foram perdidos 
para a democracia, pelo obscurantismo e pela violên-
cia que destruíram muitas vidas, entre as quais a de 
Hermano Alves, um jornalista culto, inteligente, criativo 
e de visão acurada sobre a conturbada política brasi-
leira, em especial na área militar. 

Desencantado com o jornalismo, bom de desenho, 
como era, Hermano Alves dedicou-se, nos últimos anos, 
ao miniaturismo, produzindo trabalhos fantásticos, em 
seu apartamento e de Maria Helena, em Lisboa. Esse 

extraordinário jornalista, sem fazer o que gostaria de 
fazer, entregou-se, pois, à criação da beleza. Jornalista, 
bom assinalar, ele sempre enfrentou, sem ser entendi-
do, o lado sujo e feio das políticas que obstaculizaram 
o desenvolvimento democrático do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO) 

– V. Exª será atendido na forma do Regimento, Sena-
dor Arthur Virgílio.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO) 
– Pois não, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – É muita honra ver aqui na nossa 
tribuna de honra esse religioso, cristão, evangélico, o 
irmão Jonas Silva. Ele é um líder político, no Piauí, de 
perspectiva invejável, candidato a Deputado  Estadual. 
Antes de mim, ele, com um grupo heróico, fora pre-
sidente do Partido Social Cristão, no Piauí, Drª Maria 
da Graça, o irmão José Roberto. Eu digo uma fase 
heróica, porque mantinha o Partido Social Cristão, 
que tinha uma meia centena no diretório. Aí eu passei 
a presidi-lo, hoje ele está espalhado no Piauí em 200 
cidades. O Piauí tem 225 cidades.

Acir Gurgacz, V. Exª está olhando para o homem 
que mais criou cidades neste Brasil. Deus me permitiu 
criar 78 novas cidades no Piauí, povoados transforma-
dos em cidades. Quando V. Exª for Governador, não 
se esqueça deste conselho. Olha, numa cidade, há 
muito para se ver além de avenidas para andarmos de 
carro, de Honda, de moto; praça para namorar; mer-
cado para comercializar; escola para educar; hospital 
para promover saúde; cadeia para botar ordem. “O 
essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o 
coração.” Antoine de Saint-Exupéry. Então, é possível 
transformar aqueles homens do campo, esquecidos, 
estigmatizados, sofridos, abandonados, em líderes, 
Vereadores, Vice-Prefeitos e Prefeitos. Isso foi uma 
transformação no Piauí. Aqueles povoados distantes, 
longínquos, não tinham nem luz elétrica, mas os Prefei-
tos de lá são exitosos, como é o caso de Campo Maior, 
a cidade heróica que fez a Batalha do Jenipapo, em 
que piauienses e cearenses morreram para expulsar 
os portugueses e garantir a unidade.

João Felix era Prefeito do povoado de Jatobá. 
Eu me lembro de quando eu o criei. Igrejinha... E ele 
transformou. Hoje é Prefeito de Campo Maior, a cida-
de-mãe. Janaína Marques, mulher extraordinária, era 
Prefeita de uma cidade que eu criei, Joca Marques, 
pequenininha, ribeirinha. E tal a sua competência, hoje 
é Prefeita da cidade-mãe, Luzilândia, e uma das maio-
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res líderes deste País. Ela dava até para concorrer aí 
com a Dilma. Seriam duas mulheres aí na luta.

Então, essa é a transformação. Nós queremos 
dizer que vamos levar o Partido Social Cristão a todo 
o Piauí. Hoje há 200. Faltam algumas cidades. São 
dessas que Deus me permitiu criar. Não é que eu seja 
dono – de maneira nenhuma. Lá, há um Prefeito e os 
Líderes. Mas encontrarei apoio para formar diretórios 
do Partido Social Cristão.

Então, no Piauí, somos um grandioso Partido. E 
estamos apoiando o ex-Prefeito da Capital, Sílvio Men-
des, um extraordinário Prefeito que está disparado nas 
pesquisas em primeiro lugar. Seu Vice é um advogado 
e empresário brilhante, que representa a Cidade de 
Picos, a mais pujante, a São Paulo do Piauí.

Eu e Heráclito estamos disputando a reeleição 
para, com grandeza, representarmos a grandeza, a 
bravura e as esperanças do povo do Piauí.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Dou as boas-vindas aos alunos da Primeira Série da 
Escola Classe 511 de Samambaia, DF. Sejam todos 
bem-vindos ao Senado.

Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 
3º, do Regimento Interno sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação pelo Plená-
rio do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2010 (nº 
5.186/2005 na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que altera a Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto, revoga a Lei nº 6.354, de 2 de setembro de 
1976, e dá outras providências.

Tendo sido aprovado terminantemente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, com emendas, 
o Projeto retorna à Câmara dos Deputado s. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, chegou o documento que eu esperava.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois, não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Requeiro Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do Pastor Raimundo Carneiro Pessoa, ocor-
rido em 18 de junho de 2010 em Manaus. Requeiro, 
portanto, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, 
inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento, em 
18 de junho de 2010 em Manaus, do Pastor Raimundo 
Carneiro Pessoa, conhecido como Pastor Nonato. Re-
queiro também que o Voto de Pesar seja comunicado 
à viúva, Pastora Alaíde Moura Pessoa, e aos filhos, 
Pastores Asafe de Castro Pessoa, Abimael de Castro 
Pessoa e Elian Libna Pessoa. 

Na justificativa, ressalto que o Pastor Raimundo 
Carneiro Pessoa, conhecido como Pastor Nonato, era 

o Presidente da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, 
no Bairro de Educandos, em Manaus. Foi o fundador 
dessa Igreja no Estado do Amazonas em 1957, o que 
se deu na Cidade de Borba. Ela se tornou uma das 
maiores igrejas evangélicas do Amazonas. Pela im-
portância de sua atuação, o Pastor Nonato tornou-se 
Presidente de Honra de sua igreja em todo o Território 
Nacional. Por sua atividade, pois, no setor espiritual, 
ele faz jus à homenagem que ora proponho.

Então, esse documento, Sr. Presidente, que en-
caminho à Mesa tenho certeza de que é um justo Voto 
de Pesar a uma figura muito ilustre nos meios religio-
sos do meu Estado, o Pastor Nonato.

Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento de V. Exª será encaminhado para 
tramitação normal. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2010

Requer voto de pesar pelo falecimen-
to, do Pastor Raimundo Carneiro Pessoa, 
ocorrido no dia 18 de junho de 2010, em 
Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata, de voto de pesar pelo fale-
cimento, no dia 18 de junho de 2010, em Manaus, do 
Pastor Raimundo Carneiro Pessoa, conhecido como 
Pastor Nonato.

Requeiro, também, que o voto de pesar seja co-
municado à viúva Pastora Alaíde Moura Pessoa, e aos 
filhos, dos Pastores Azaf de Castro Pessoa, Abimael 
de Castro Pessoa, Elian e Libna Pessoa.

Justificação 

O Pastor Raimundo Carneiro Pessoa, conheci-
do como Pastor Nonato, era o presidente da Igreja de 
Deus Pentecostal do Brasil, no Bairro de Educandos, 
em Manaus. Foi o fundador dessa Igreja no Estado do 
Amazonas, em 1957, o que se deu na cidade de Borba. 
Ela se tornou uma das maiores Igrejas Evangélicas do 
Amazonas. Pela importância de sua atuação, o Pastor 
Nonato tornou-se Presidente de Honra da sua Igreja 
em todo o território nacional. Por sua atividade, pois, 
no setor espiritual, ele faz jus à homenagem que ora 
proponho.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
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 677, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 324 e 547, ambos 
de 2009, por versarem sobre a mesma matéria.

 Justificação

Cabe, inicialmente, esclarecer que o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 547, de 2009, de autoria da 
nobre Senadora MARISA SERRANO, visa a alterar 
a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que criou o 
Fundo Garantia-Safra, para estender o Benefício Ga-
rantia-Safra, também criado por essa Lei, para a área 
de atuação da Sudeco.

O Projeto foi distribuído às Comissões de Desen-
volvimento Regional e Turismo (CDR), de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA) e de Assuntos Sociais (CAS), 
cabendo à última a decisão terminativa.

Cumpre-nos destacar que o PLS nº 547, de 2009, 
guarda grandes semelhanças com o PLS nº 324, de 
2009, de autoria do ilustre Senador JEFFERSON 
PRAIA, que também altera a Lei nº 10.420, de 2002, 
no entanto, para estender o Benefício Garantia-Safra 
para a área de atuação da Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia – SUDAM. 

O PLS nº 324, de 2009, foi distribuído às Comis-
sões de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), 
de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) e de Assun-
tos Econômicos (CAE), cabendo à última a decisão 
terminativa.

O maior problema da questão, de fato, não é o 
estágio diferente de tramitação das proposições, tam-
pouco o caráter terminativo ser avaliado em comissões 
diferentes. Seria o fato de a aprovação de uma das 
proposições, e posterior aprovação da outra, causar 
modificação no projeto aprovado em primeiro lugar, o 
que prejudicaria o teor aprovado inicialmente.

No caso em tela, a aprovação do PLS nº 324, 
de 2009, que se encontra em estágio mais avançado, 
alterando o art. 2º da Lei nº 10.420, de 2002, incluiria 
somente os agricultores da área de abrangência da 
SUDAM entre os favorecidos pelo Benefício Garantia-
Safra.

A posterior aprovação do PLS nº 547, de 2009, 
que altera o mesmo dispositivo, incluiria, por seu tur-

no, somente os agricultores da área de abrangência 
da SUDECO entre os favorecidos pelo Benefício Ga-
rantia-Safra. Como a lei resultante do último PLS es-
taria alterando a modificação promovida pelo primeiro 
PLS, os beneficiários da SUDAM seriam excluídos do 
Benefício Garantia-Safra.

Em face do exposto, entendemos que os Pro-
jetos de Lei do Senado nº 324 e nº 547, ambos de 
2009, deveriam tramitar em conjunto. – Senador Jay-
me Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do 
Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso 
n° 597-GP/TCU/2010, informando a constatação de 
novos indícios de irregularidade grave em obras que 
menciona.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 2 de julho do corrente.

É o seguinte o aviso:

Aviso nº 597-GP/TCU

Brasília, 28 de junho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional.

Em cumprimento ao dispositivo no caput do art. 
98 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO 
2010), informo a Vossa Excelência que, no decorrer 
das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente 
exercício, foram constatados novos indícios  de irregu-
laridade grave na seguinte obra:

 (PAC) Reurbanização da ocupação Riacho Doce 
– 1ª etapa – Belém/PA.

Por oportuno, esclareço que o relatório de au-
ditoria de mencionado empreendimento encontra-se, 
desde já, disponível no site deste Tribunal (WWW.tcu.
gov.br). O acesso às informações será permitido ape-
nas para os usuários portadores de senha, conforme 
procedido no exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do 
processo de concessão ou atualização de senhas po-
derá ser realizada pelo contato da área de informática 
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraes-
trutura de Tecnologiada Informação (SETIC) deste Tri-
bunal e que a referida página será atualizada de forma 
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a conter as deliberações que vieram a ser proferidas 
em decorrência das auditorias.

Acrescento que a obra abaixo indicada também 
apresenta novo indício de irreglaridade, consoante 
deliberação deste Tribunal (Acórdão 1347/2010 – Ple-
nário), cuja cópia segue em anexo.

Obras de Sistema Adutor (Proágua Nacional) – 
Alto Oeste/RN (processo nº TC-010.801/2009-9)

Por fim, registro que esta Corte de Contas encon-
tra-se à disposição de Vossa Excelência para os escla-
recimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Aviso que acaba de ser lido vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputado s.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Devido à ausência de quorum, a Presidência 
transfere as matérias da pauta de hoje para a Ordem 
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.

Sendo assim, 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 Co-
missão de Assuntos Econômicos, 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-
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 Deputado s, 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.
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7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputado s Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

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 Deputado s, 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 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 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori-
gem, do Deputado  Paulo Paim), que altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, 
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para determinar que o atendimento de urgên-
cias e emergências médicas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, seja prestado pela 
iniciativa privada, mediante ressarcimento, 
nos casos em que as disponibilidades do 
Sistema forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial.

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

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 
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.
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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 Deputado s), 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 
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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 preven-
tivas, de socorro, assistenciais ou recupe-
rativas na área de defesa civil e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

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 Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Mo-
rais.

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.
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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: Sena-
dor Efraim Morais, pela rejeição (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 635, 
de 2009).

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado  Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado  Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009).

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado  Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado  Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado  Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado  Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

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.
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40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado  Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

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

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado  Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências,para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado  Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado  Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado  Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor 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 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 
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da República, que autoriza o Poder Executivo 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 Deputado s, 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.

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 regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

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 
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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, 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 pronuncia-
mento (sobre o projeto): favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que ofe-
rece; 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 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.
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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-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 

Vices devem se licenciar para concorrer à 
reeleição.

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

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.
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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, 
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.
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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-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 Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

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.
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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-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.

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32365 

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 
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-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.
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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 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 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 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 Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

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 Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

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) 
– Vamos prosseguir com a lista de oradores, tendo a 
palavra o Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador José Sarney, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, venho à tribuna esta tarde para fazer uma 
breve referência à realização da Convenção Nacional 
do PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, realizada 
na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, contando com a presença da 
Bancada de Parlamentares federais, estaduais, lide-

ranças de movimentos sociais, intelectuais e inúmeros 
militantes do nosso jovem Partido.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Nery, queria apenas registrar a pre-
sença nas nossas galerias, pois eles estão se retiran-
do, das crianças e jovens que assistiram aos nossos 
trabalhos.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, a nossa saudação aos jovens de escolas públicas 
de Brasília que visitam o Senado Federal e que têm, 
com isso, a oportunidade e a possibilidade de acompa-
nharem as atividades do Poder Legislativo do Senado 
Federal e, assim, com certeza, são incentivados para 
que todos descubram e participem da construção po-
lítica e cidadã. De modo que, com essa participação 
da juventude, das crianças, do povo brasileiro, dos 
nossos estudantes, o nosso País pode ser verdadei-
ramente melhor.

Como dizia, Sr. Presidente, faço questão, nesta 
tarde, de abordar como tema principal da minha fala 
a Convenção Nacional do PSOL, ontem realizada em 
São Paulo.

Desde sua fundação, o PSOL mostrou-se com-
prometido com o socialismo e a democracia. Com a 
decisão da ex-Senadora Heloísa Helena, Presidente 
Nacional do PSOL, de concorrer a uma vaga ao Se-
nado pelo Estado de Alagoas, coube ao Partido, de 
forma democrática, e ouvindo desejo de nossa militân-
cia, delegar ao companheiro Plínio de Arruda Sampaio 
a tarefa de representar o nosso projeto nas eleições 
presidenciais de 2010. Além dessa decisão, nossa 
Convenção também aprovou as bases e diretrizes do 
programa do PSOL, que será levado ao povo brasileiro 
durante a disputa eleitoral deste ano.

O ex-Deputado  Constituinte e Presidente da As-
sociação Brasileira de Reforma Agrária, Plínio de Arru-
da Sampaio, tem uma trajetória que se confunde com 
a própria história da esquerda brasileira. Aos 79 anos 
de idade e mais de 50 anos de vida pública, Plínio é 
promotor público aposentado e Mestre em Desenvol-
vimento Econômico Internacional, pela Universidade 
de Cornell, nos Estados Unidos.

Em seu primeiro mandato como Deputado  Fe-
deral, entre 1963 e 1964, foi Relator do Projeto de 
Reforma Agrária do Governo João Goulart. Com o 
golpe militar, engrossou a primeira lista de cassados 
e foi para o exílio. À época, o cargo de promotor pú-
blico que exercia desde 1954 também foi cassado, só 
sendo reconhecido novamente em 1984, quando foi 
anistiado e aposentado.

Plínio trabalhou na ONU em programas de refor-
ma agrária, desenvolvimento rural e desenvolvimento 
da pequena agricultura. Entre 1964 e 1970, atuou no 
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Chile, no Governo de Eduardo Frei. De 1965 a 1975, foi 
diretor de programas de desenvolvimento da FAO, órgão 
da ONU para a agricultura e alimentação, trabalhando, 
então, em todos os países da América Latina e Caribe. 
Desde 1975, atua como consultor da entidade.

Um dos fundadores do PT, Plínio foi Deputado  
Federal Constituinte e candidato a Governador em 
1990 e em 2006, já pelo PSOL. Em 2005, rompeu 
com o PT e ingressou no PSOL, sendo uma entre as 
tantas lideranças que reforçaram o Partido fundado 
pelas lideranças populares e parlamentares expulsas 
do Partido dos Trabalhadores, em 2003.

Encerrando o ciclo de encontros para definição 
dos presidenciáveis deste ano, a Convenção do PSOL 
também sacramentou os nossos candidatos aos gover-
nos estaduais em todo o País. Na grande maioria dos 
Estados, o PSOL terá candidato próprio, reafirmando 
nosso projeto de mudanças encabeçado pelo com-
panheiro Plínio Arruda Sampaio. Entre eles, eu gos-
taria de destacar as candidaturas dos companheiros 
Fernando Carneiro, do meu querido Estado do Pará; 
a do Vereador Pedro Ruas, no Rio Grande do Sul; do 
Professor Walmir Martins, em Santa Catarina; da ex-
Deputada Brice Bragatto, no Espírito Santo; do nosso 
combativo companheiro, ex-Secretário de Administra-
ção do Governo do Distrito Federal, Toninho Andrade; 
do Professor Paulo Búfalo, em São Paulo, dentre vários 
companheiros e companheiras, que representarão o 
projeto do PSOL em todo o País. Destaco ainda que 
aqui, no Distrito Federal, teremos dois grandes com-
panheiros disputando as vagas destinadas ao Senado. 
Serão candidatos no Distrito Federal o maestro Jorge 
Antunes e o jornalista Chico Santana, que serão os 
porta-vozes nessa dura batalha para garantir a presen-
ça do Distrito Federal e garantir a presença do PSOL 
nesta Casa Legislativa, a partir de 2011.

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que a Con-
venção do PSOL teve a participação de diversos inte-
lectuais e personalidades que apoiam a candidatura 
e contribuem na formulação do programa de governo, 
que também estiveram presentes a nossa Convenção. 
Entre eles, os geógrafos Aziz Ab’Saber e Ariovaldo 
Umbelino; os sociólogos Chico de Oliveira e Heloí-
sa Fernandes; Dom Tomás Balduíno, Bispo Emérito 
de Goiás; o mestre em planejamento energético Ildo 
Sauer; os filósofos Paulo e Otília Arantes; o arquiteto 
e especialista em projetos de habitação Pedro Fiori 
Arantes; o jurista Plínio Gentil e o fundador do PT e 
líder operário, Waldemar Rossi.

A presença dessas lideranças e intelectuais que 
representam a melhor tradição do pensamento crítico 
em nosso País, demonstra que o PSOL, liderado pelo 
companheiro Plínio de Arruda Sampaio, pode repre-

sentar um projeto de ruptura externa com a dependên-
cia externa, de exclusão e miséria que assola o nosso 
País em seus 500 anos de história.

O PSOL não aceitará uma eleição plebiscitá-
ria. O povo tem o direito de construir uma terceira via 
que não aceita o retrocesso nem os limites impostos 
pelo pacto entre capital e trabalho. Portanto, o PSOL 
trabalha na perspectiva de uma afirmação, de uma 
alternativa de esquerda, representada pela candida-
tura de Plínio Sampaio, pelas candidaturas a Gover-
nadores em quase todos os Estados da Federação, 
pelas candidaturas ao Senado em todos os Estados 
brasileiros, pelas candidaturas a Deputado s Federais 
e Deputado s Estaduais.

Permita-me, Sr. Presidente, fazer referência es-
pecial à tática eleitoral adotada pelo PSOL no Estado 
do Pará.

Reafirmamos, para a disputa eleitoral no Pará, 
segundo definição da convenção partidária realizada 
no dia 26 de junho, no último sábado, na Câmara Mu-
nicipal, em Belém do Pará, a candidatura do historiador 
e ex-dirigente da Companhia de Trânsito do Município 
de Belém, o professor Dr. Edmilson Rodrigues, que 
governou Belém de 1997 a 2004.

A Convenção do PSOL no Pará também definiu 
as candidaturas ao Senado: uma vaga foi destinada à 
professora e combativa ex-Vereadora de Belém Mari-
nor Brito; a outra, ao Sr. João Augusto, ex-Prefeito de 
Oriximiná, ex-Deputado  Estadual, ex-Deputado  Federal 
e suplente do ex-Senador Ademir Andrade, do PSB.

O PSOL também definiu uma tática em que apre-
senta ao povo do Pará uma chapa de Deputado s Fede-
rais composta por 15 companheiros e companheiras; 
definiu a composição, Senador Mão Santa, da chapa 
para Deputado s Estaduais, incluindo nessa chapa, 
além do nome do ex-Prefeito de Belém, companheiro 
Edmilson Brito Rodrigues, o nome da nossa Presidente 
Estadual do PSOL, a ex-Deputada, combativa profes-
sora e líder sindical Araceli Lemos, além do meu nome 
– passarei a integrar a chapa que disputará as eleições 
para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Ao mesmo tempo, o PSOL lançou um conjunto 
de vinte candidaturas, distribuídas nas diversas regiões 
do Estado, para compor uma chapa partidária para as 
eleições e, com isso, garantir a representação do nos-
so Partido na Assembleia Legislativa, caso isso seja 
da vontade do povo do Pará, e apresentar um projeto 
alternativo de mudanças. A intenção de continuar a 
ter representação político-institucional nos diversos 
espaços, seja no Poder Executivo, seja no Parlamen-
to, está colocada pelas candidaturas que serão apre-
sentadas na campanha eleitoral ao povo do nosso 
querido Estado.

195ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32370 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

Sr. Presidente, o PSOL, em sua curta existência, 
tem marcado a sua atuação pela defesa da ética na 
política, pela defesa das lutas sociais, pelo apoio às 
lutas dos trabalhadores e do povo oprimido. O PSOL, 
mais uma vez, apresenta-se ao povo brasileiro com a 
expectativa e a perspectiva do plantio de uma semente, 
de um ideário político, de um programa que, na verda-
de, encarna as verdadeiras mudanças, as verdadeiras 
transformações sociais, políticas e culturais que nós 
desejamos para o nosso País e para cada um dos Es-
tados da Federação.

O PSOL defende temas importantes, como a re-
forma tributária justa, que garanta aos diversos entes 
da Federação participação mais condigna na repartição 
dos recursos da Nação brasileira. Defendemos também 
uma reforma política que assegure maior transparência 
aos processos eleitorais, bem como maior participa-
ção do povo no controle social das políticas públicas 
e daqueles que são eleitos para os espaços institucio-
nais, seja no Parlamento, seja no Poder Executivo, em 
todos os níveis. O PSOL, com o seu programa, com o 
seu ideário, reafirma junto a cada brasileiro e a cada 
brasileira o desejo de construção de uma sociedade 
democrática e verdadeiramente justa. 

O PSOL não aceita a ideia de uma eleição ple-
biscitária. Todos os dias tentam demonstrar que, da 
disputa eleitoral, participam apenas três candidatos. O 
PSOL também apresenta ao povo o seu projeto, suas 
candidaturas e, é claro, participa desse debate eleito-
ral. Inclusive, mais uma vez, aproveito para reclamar 
de público que várias instituições, várias entidades de 
classe da sociedade civil, empresariais ou de trabalha-
dores, ao realizarem os debates na campanha eleitoral, 
tentam a todo custo excluir, ou têm verdadeiramente 
excluído, as outras candidaturas, que são de pequenos 
partidos, como o PSOL. Considero essa exclusão uma 
atitude altamente autoritária e antidemocrática, porque 
revela-se incapaz de demonstrar ao país as diversas 
propostas, as diversas candidaturas, comprometendo 
o debate democrático sobre os caminhos que devemos 
construir para tornar o nosso País muito melhor, mais 
justo e mais democrático.

Portanto, anuncio a presença na Amazônia, mais 
especificamente no Estado do Pará, do companheiro 
Plínio de Arruda Sampaio, que visitará Belém, Abae-
tetuba e outros Municípios para discutir um programa 
de governo para a Amazônia brasileira. 

A Amazônia não pode continuar sendo ignorada, 
a Amazônia, com todo o seu potencial, com todas as 
suas possibilidades de desenvolvimento, com tantos 
recursos naturais, com a nossa sociobiodiversidade 
– água, terra, florestas e 25 milhões de brasileiros –, 
não pode continuar sendo ignorada nos projetos dos 

candidatos e dos governos, porque, como costumo di-
zer, o Brasil não poderá se desenvolver efetivamente 
se não considerar as potencialidades e as possibilida-
des que a Amazônia oferece para o desenvolvimento 
do nosso País.

Não podemos continuar convivendo com o sa-
que às nossas riquezas minerais, que são levadas 
pelos grandes grupos econômicos que sequer pagam 
impostos. A Lei Kandir, por exemplo, impede que os 
nossos minerais possam receber o justo tributo, como 
o ICMS, hoje dispensado por conta dessa famigerada 
lei. Aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, 
apresentei projeto para extinguir a Lei Kandir e espero 
que isso se concretize quando das nossas decisões 
em relação à reforma tributária, tão reclamada, tão 
urgente, mas que os governos, sucessivamente, não 
têm tido a coragem de realizar.

Portanto, o PSOL estará discutindo a Amazônia 
e a contribuição da Amazônia para o desenvolvimento 
nacional. Todos os candidatos à Presidência, de todos 
os partidos e alianças, não podem continuar ignoran-
do a luta, o sonho, o desenvolvimento e o bem-estar 
de milhares de brasileiros, amazônidas, a região que 
ocupa 60% do território brasileiro não pode continuar 
sendo ignorada. A Amazônia quer ser respeitada. A 
Amazônia, e o Pará em particular, Estado que repre-
sento nesta Casa, precisam ser ouvidos para que pos-
samos construir a possibilidade do desenvolvimento 
nacional garantindo às diversas regiões brasileiras, 
principalmente a Amazônia e o Nordeste, que são as 
duas regiões mais empobrecidas do País, que preci-
sam de atenção e de recursos públicos, de modo que 
o seu desenvolvimento seja garantido, seja efetivado 
por aqueles que governam o nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, era esta a manifestação 
em relação à Convenção Nacional do PSOL e as ta-
refas que estão postas no cenário da disputa eleitoral 
neste ano de 2010.

Por último, eu gostaria de fazer referência à reali-
zação de uma audiência pública no Município de Bar-
carena, no Distrito de Vila do Conde, área do grande 
complexo industrial Albrás/Alunorte e de outras empre-
sas minerais da região desse complexo em Barcarena, 
uma audiência pública reunindo 12 comunidades rurais 
no entorno do projeto que reclamam das condições de 
abandono e de violência a que têm sido submetidas, 
da lógica que preside a instalação desses grandes pro-
jetos no Pará e na Amazônia e que as comunidades 
tradicionais, na verdade, acabam tendo, ao longo do 
tempo, seus direitos ignorados.

Essa audiência pública contou com a participação 
representativa das comunidades e com a participação 
de órgãos do Estado e do Município de Barcarena. 
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Estiveram presentes a Procuradoria-Geral do Estado, 
a Companhia de Desenvolvimento Industrial; também 
a representação da Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado e a presença da Prefeitura de Barcarena. E a 
situação dos moradores exige não somente o rema-
nejamento para outras áreas onde possam continuar 
sobrevivendo, produzindo, tendo em vista a situação 
de verdadeira calamidade a que estão submetidos 
pela poluição das fábricas de alumínio, mas eles rei-
vindicam – e tratarei desse tema com maior profundi-
dade em um pronunciamento próximo – a moradia, o 
remanejamento daquela área, a indenização de suas 
benfeitorias, para que possam, efetivamente, trabalhar 
e sobreviver com dignidade, já que as condições até 
hoje ali presentes não garantem a dignidade e o bem-
estar dessas pessoas.

São essas, Sr. Presidente, as questões que tra-
go ao Senado Federal, ao povo do Pará e ao povo 
brasileiro, no momento em que os diversos partidos 
concluem os processos de definições de suas candi-
daturas, de suas alianças para as eleições, fazendo 
questão, aqui, de afirmar o compromisso do PSOL 
com o povo brasileiro de participar ativamente dessa 
luta, desse trabalho, dessa busca de alternativa que 
revalorize a política e a coloque no patamar do qual 
ela nunca deveria ter saído. Portanto, o trabalho que 
realizaremos nesse período será uma campanha para 
promover a educação política do nosso povo e ajudar 
na afirmação de um caminho democrático e socialista 
para o nosso País.

Mas é com imensa satisfação que concedo um 
aparte ao Senador Cristovam Buarque, Senador da 
Educação, da luta do povo do Distrito Federal, que 
honra não apenas o Distrito Federal e esta Casa, mas 
o Brasil com o seu exemplo de atuação em prol das 
causas sociais e, sobretudo, da causa da educação.

Inclusive, adianto a V. Exª que, ontem, Plínio de 
Arruda Sampaio, ao ser confirmado como candidato à 
Presidência do Brasil, disse claramente que entre os 
vários pontos e compromissos de seu programa está 
como compromisso número um a educação pública, 
não se permitindo, segundo a visão expressa por Plínio 
e endossada por nós... Um programa de educação para 
valer tem que tornar toda educação, do ensino infantil 
à universidade, efetivamente pública para todos.

Ouço com atenção V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dor José Nery, em primeiro lugar, quero parabenizar o 
PSOL por haver lançado um candidato à Presidência. 
É assim que um partido se afirma, demonstra sua vi-
são de mundo, sua ideologia e propostas. É assim que 
chega a todo o Brasil. Foi assim que o Partido dos Tra-
balhadores cresceu, quando ninguém acreditava que 

um trabalhador chegaria à Presidência da República, 
e o PT insistiu, insistiu, insistiu e chegou. E, a meu ver, 
está fazendo um bom governo, entre os bons Presi-
dentes que o Brasil já teve. Eu parabenizo. Segundo, 
quero parabenizar pela escolha do nome. Conheço 
Plínio de Arruda Sampaio há algumas décadas. Co-
nheci-o quando morava em Honduras e ele aí passou 
como consultor que era da FAO, das Nações Unidas. 
A partir daí, fizemos uma amizade. É uma figura que 
tem muito a dar ao debate nacional por um futuro, pelo 
entendimento de que rumos tomar. Nesse sentido, este 
meu aparte é com uma finalidade: registrar aqui, não 
vou dizer o meu protesto, mas a minha insistência de 
que ele seja ouvido no debate que os presidenciáveis 
devem fazer. Eu considero um absurdo tolher a pala-
vra dele nos programas de televisão, nas diversas re-
des as quais os candidatos a Presidente devem ir. Fui 
candidato com apenas 1%, e o programa Roda Viva 
me levou. Não vejo por que não levar Plínio de Arruda 
Sampaio e é nesse sentido que criei o movimento no 
Twitter, fui eu o primeiro a criar o movimento “Plínio de 
Arruda, [que é o nome dele no Twitter], no Roda Viva”. 
Ele tem muito a dizer e engrandeceria o processo. Não 
vou dizer se com isso ele vai ganhar muitos votos ou 
poucos votos, tirar voto de “a”, de “b” ou de “c”, mas a 
simples palavra dele engrandece. Por exemplo: essa 
palavra de que a escola tem que ser gratuita; eu, pes-
soalmente, defendo que deve haver escola gratuita à 
disposição de todos, mas quem quiser pagar tem que 
ter direito, deve deixar que continuem as escolas parti-
culares, não sou contra as particulares. No dia em que 
todas forem boas e públicas e gratuitas, só vai colocar 
aluno na particular quem quiser, por alguma idiossin-
crasia, por alguma razão religiosa, porque as públicas 
serão laicas. Então, seria importantíssimo ouvir essa 
fala dele, porque provocaria um debate, despertaria 
o eleitor para sonhos, para utopias, até aqueles que 
riem, que ficam contra, mas teriam que ouvir. Pedi o 
aparte para manifestar esse meu protesto, essa minha 
cobrança, essa minha sugestão se quiserem e que 
seja dado ao Plínio o espaço que se dá aos outros 
candidatos. E que todos nós, brasileiros, possamos 
escutar tudo que esse grande brasileiro, que podia 
estar, nessa idade, descansando como tantos, mas 
está na luta de uma campanha tão difícil como ser 
Presidente do Brasil. E ainda mais: predispondo-se à 
luta mais difícil que é ser Presidente nos quatro anos 
seguintes. Meus parabéns ao PSOL por ter escolhido 
o Plínio. Meus parabéns ao Plínio por ter essa garra, 
independente da idade. E gostaria de parabenizar o 
Brasil se pudéssemos todos ouvir o Plínio. Mas, la-
mentavelmente, ainda não dá para esses parabéns, 
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porque ainda não está sendo permitido a ele fazer sua 
palavra chegar a todos os eleitores.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador Cris-
tovam Buarque, a palavra firme e corajosa de V. Exª 
fortalece a luta que estamos travando para que todos 
que estão na disputa presidencial possam ser ouvidos 
por todos os meios de comunicação, por todas as en-
tidades que promovam debates sobre o contexto da 
disputa, suas propostas, seus projetos para o País. 
Porque uma disputa eleitoral em que instituições ou 
mesmo uma parte da imprensa brasileira e da mídia 
brasileira não considera a existência de todos os can-
didatos e suas propostas, eu diria que esse é um de-
bate capenga, é uma forma autoritária de conduzir o 
processo que deveria ser realmente democrático.

Quero também dizer que o movimento que V. 
Exª iniciou, referendado por outros parlamentares, por 
outras pessoas e pela nossa voz nesta Casa, tem um 
primeiro efeito positivo. Tomei conhecimento, agora à 
tarde, de que o Plínio foi convidado para participar do 
programa Roda Viva, na próxima segunda-feira. Essa 
é a informação que me chegou agora à tarde, creio 
que está devidamente confirmada. É sem dúvida muito 
importante, porque nós poderemos, bem como todo 
o povo brasileiro, ter acesso às ideias deste brasilei-
ro de 79 anos de idade, 55 anos de vida pública. Sua 
vida pública foi marcada pela coerência, pela luta em 
defesa dos direitos do povo brasileiro, em defesa da 
reforma agrária, em defesa daquilo que é fundamen-
tal para transformar este Brasil num País mais digno, 
mais democrático.

Creio que movimentos, opiniões, contribuições 
como essas que V. Exª, com sua voz, com o respeito que 
V. Exª tem do País, com certeza, fortalecem muito. 

De modo que, em nome do PSOL, levo aqui o 
meu profundo agradecimento pela participação de V. 
Exª nessa luta que, eu diria, é democrática, para que 
todos possam se expressar, participar ativamente des-
se processo. Sem dúvida, a voz de V. Exª, para nós, 
soma muito nesta perspectiva de que todos os candi-
datos à Presidência tenham os seus espaços garanti-
dos como uma forma de assegurar legitimidade, não 
apenas legalidade, ao processo eleitoral brasileiro com 
os avanços que já conquistamos. É preciso avançar 
muito mais, e não avançaremos quando alguém, al-
gum partido ou candidato for tolhido no seu direito de 
se apresentar ao povo brasileiro e de participar desse 
importante debate sobre os rumos do País. 

Essa era, Sr. Presidente, a nossa contribuição 
nesta tarde. Estamos num momento decisivo. Vemos 
a atenção, a participação bonita das ruas no acompa-
nhamento dos eventos da Copa do Mundo. Nosso País 
é apaixonado por futebol e está irmanado na certeza 

de que amanhã teremos mais uma vitória importante 
rumo à conquista de mais um campeonato de futebol. 
Precisamos unir essas mesmas forças, Senador Mão 
Santa, na direção de tornar o País mais justo, mais 
honesto, mais integrado a essa visão da resposta e 
da realização, do atendimento das reivindicações da 
sociedade brasileira por um país mais justo.

Portanto, espero que, nesta eleição presidencial 
e fazendo sintonia com o momento futebolístico que 
vivemos, todos nós, o povo brasileiro possa fazer um 
gol pela democracia, pelo avanço das conquistas so-
ciais e pela afirmação, sobretudo, do protagonismo do 
povo na construção de um País justo e melhor.

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

– Senador José Nery, V. Exª já ouviu de minha parte, 
no seu último discurso, o meu testemunho sobre Plínio 
de Arruda Sampaio, o meu velho amigo. Começamos 
a vida juntos aqui, como Deputado s, ainda quando a 
Câmara se transferia do Rio de Janeiro para Brasília; 
testemunhei as suas virtudes, as suas convicções, a 
sua honestidade. Era, sobretudo, um homem que mar-
cou toda a sua vida pela firmeza com que assumiu as 
suas posições. 

E a V. Exª, que comunicou que vai também dis-
putar um cargo, queremos lhe desejar êxito e oferecer 
o nosso testemunho de que V. Exª tem sido um Se-
nador muito aplicado, dedicado aos trabalhos desta 
Casa e, portanto, que merece o respeito de todos nós. 
Todos nós admiramos as suas virtudes e a maneira 
com que V. Exª desenvolve a sua missão de Senador 
da República.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Permita-me, 

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

– Sim.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço a 

referência que o senhor, mais uma vez, faz ao Plínio 
de Arruda Sampaio e ao nosso trabalho aqui no Se-
nado. 

O testemunho de V. Exª, pela convivência, pela 
vivência, sobretudo naqueles períodos tão difíceis 
de 64, quando Plínio teve seu mandato cassado e foi 
exilado, promotor aposentado, é importante para que 
o Brasil, cada vez mais, tome consciência de que a 
disputa presidencial será muito importante na medida 
em que todos tenham as possibilidades de se dirigir 
ao povo brasileiro. Portanto, quero agradecer também 
a V. Exª pela manifestação.

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

– Quero registrar a presença aqui nas nossas gale-
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rias do Grupo da Ordem DeMolay, de Pato Branco, 
no Paraná.

Muito obrigado pela presença de todos.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque, 

último orador inscrito desta sessão.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador José Nery, do PSOL do Pará.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª que seja feita a leitura – e, evidentemente, sejam 
submetidos a aprovação do Plenário – dos requerimen-
tos que estão na mesa relativos ao abono da presença 
dos funcionários no dia de amanhã, tendo em vista que 
será realizado o jogo às 11 horas. Creio que, prova-
velmente, será esse o procedimento adotado também 
na Câmara dos Deputado s, e esse foi o procedimento 
adotado anteriormente.

Portanto, solicito que o requerimento seja coloca-
do em votação e que, se for de acordo, seja aprovado 
para que amanhã seja abonado o dia de trabalho dos 
funcionários desta Casa.

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

Senador José Nery, não há quórum para votarmos. Mas 
isso, administrativamente, será resolvido, com sensibi-
lidade política e responsabilidade administrativa.

Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque, 
que representa o Distrito Federal e o PDT.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Mão Santa, eu venho aqui, dando con-
tinuidade a uma fala do Senador Suplicy, para lem-
brar um seminário que está sendo realizado em São 
Paulo, da Associação Mundial em Defesa da Renda 
Básica da Cidadania, como chama o Senador Suplicy, 
ou Associação Mundial da Renda Mínima Garantida a 
Todos, ou ainda – eu prefiro chamar, embora não seja 
o nome, mas a intenção da entidade – de Associação 
Mundial das Transferências de Renda com Finalida-
des Sociais.

Amanhã à tarde, eu vou estar nesse seminário – 
não pude estar presente hoje – para apresentar a ideia 
que venho debatendo em alguns lugares, Senador Mão 
Santa, de que esta crise que nós vivemos – na verda-
de, são cinco crises, como eu coloco – tem como um 
dos caminhos para ser resolvida um intenso programa 
mundial de transferência de renda, mas com um de-

talhe: transferência de renda condicionada a exigir de 
quem recebe a renda um trabalho que produza o de 
que essa própria pessoa pobre precisa.

Uma coisa é a transferência de renda pura e sim-
ples; outra coisa é a transferência de renda condicio-
nada. Por exemplo, uma coisa é pagar a uma família 
uma renda mensal; a outra é pagar exigindo que ela 
tenha seus filhos na escola. Uma coisa é transferir uma 
renda para as famílias, como a própria previdência 
rural faz. Isso é uma transferência de renda positiva, 
socialmente, do ponto de vista assistencial; a outra é 
transferir a renda, exigindo que a família que recebe 
pinte sua casa, melhore sua casa, ajude a colocar 
água, esgoto, que colete o lixo. 

Há diversas formas de fazer a renda ser trans-
ferida de maneira condicionada. Eu prefiro chamar de 
maneira produtiva: a renda não servir apenas para o 
consumo, para comprar comida. A renda serve para 
comprar comida, mas a renda serve para que a pes-
soa produza alguma coisa. 

A minha ideia é que essa grande crise em que, 
como eu disse, há cinco crises nela pode ser resol-
vida, em nível mundial, por um grande programa de 
transferência de renda condicionada. Da mesma ma-
neira, nos anos 30 do século passado, saímos da cri-
se através do papel do Estado transferindo renda, por 
conta dessa ideia do keynesianismo social, para que 
as pessoas pudessem comprar no mercado, como fez 
Getúlio Vargas, café e queimar café. Não era produtivo, 
porque se era para queimar, não era produtivo. 

Da mesma maneira que deu certo, naquela épo-
ca, comprar café para queimar, hoje, pode dar certo 
pagar para criança estudar. Hoje, pode dar certo pagar 
para que haja água e esgoto na casa, pagar para que 
sejam suas casas bem cuidadas, pintadas, reforma-
das. Isso é o que eu venho chamando, Senador Nery, 
de keynesianismo produtivo, social e ecológico. Por-
que uma das transferências de renda seria transferir 
renda exigindo, por exemplo, a plantação de árvores, 
ou o tratamento dos resíduos para que não caiam no 
rio. A ideia é, por exemplo, contratar as famílias que 
moram na beira do rio para que elas não deixem que 
o rio seja sujo. Eu estou defendendo isso e vou levar 
amanhã para esse seminário de que o Senador Suplicy 
é o grande patrono no Brasil, da Associação Mundial 
de Renda da Cidadania, analisando as cinco crises 
que a gente vive aqui hoje. 

Todo mundo fala de uma crise, que é a financeira. 
A crise financeira é a simples manifestação de outras 
crises, como a econômica. A economia começa a não 
vender seus produtos, aí os compradores começam 
a receber financiamentos fáceis, endividam-se para 
comprar os produtos. Retoma-se a economia, mas as 
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finanças quebram. E o Senador Mão Santa tem sido 
aqui, ao longo de quatro, cinco anos, um dos que falam 
no endividamento do brasileiro. E critica e denuncia 
que um dia isso vai explodir. Mas essa crise financei-
ra, ela está agarrada à economia. As pessoas pedem 
emprestado para comprar os produtos. E se não fosse 
o empréstimo, não comprariam o produto. As fábricas 
de automóvel no Brasil estariam com seus estoques 
inundados de carros se não fosse o empréstimo de 100 
meses para que se comprem carro. Mas, ao pedir um 
empréstimo de 100 meses para comprar um carro, o 
comprador fica vinculado por uma parte considerável 
da sua vida para pagar aquele empréstimo. 

Ao resolver a crise econômica, cria-se a financei-
ra. Ao resolver a financeira, cria-se a crise econômica. 
É o que acontece hoje na Europa, na Grécia, Portugal, 
Espanha. Na última reunião do G20, decidiram reduzir 
os gastos públicos. Isso vai pôr ordem nas finanças, 
mas vai pôr desordem na economia. 

Agora, vejam que há outras duas crises antes da 
terceira. Há uma outra crise, que é a social. Quando 
a economia diminui, a sociedade entra em crise pelo 
desemprego. Para resolver, portanto, o problema dos 
bancos, gera-se desemprego. Para resolver o problema 
do desemprego, geram-se problemas nos bancos. Elas 
estão imbricadas, e nós não temos estudado dessa 
maneira. Aqui a gente fala em crise financeira, aqui a 
gente fala em crise econômica, aqui a gente fala em 
crise social. Não fala que elas três são elementos de 
uma mesma e que há uma quarta, a ecológica. Quando 
aumenta a produção, aumenta a poluição, aumenta a 
degradação ambiental. Não tem como, na característica 
tecnológica de hoje, fazer a economia crescer e fazer o 
meio ambiente ficar equilibrado. Cada vez que a gente 
aumenta a produção dos bens que caracterizam a nos-
sa economia, a gente degrada o meio ambiente. 

Pois nós vivemos nessa realidade quatro crises 
que se sucedem como se fosse uma dança em que 
todos são inimigos uns dos outros. E as pessoas não 
estão vendo as quatro conjuntamente. E aí entra a 
quinta.

Aí entra uma quinta crise: é a crise ideológica, é 
a crise no mundo das ideias, é a crise das propostas. 
Porque a gente propõe como resolver os bancos, e aí 
cria-se problema econômico. Quando se cria problema 
econômico, cria-se problema social. Aí a gente, para 
resolver, cria uma saída para a economia, e aí gera-se 
crise financeira e crise ecológica. Falta um conjunto de 
ideias, uma proposta. 

Até pouco tempo atrás, a gente dizia, pura e sim-
plesmente: o socialismo resolve isso. Não basta mais 
dizer isso. Não basta, primeiro, porque a ecologia não 
estava incluída no pensamento socialista tradicional do 

século XIX. Não basta porque o mundo ficou global, e o 
socialismo era tratado como solução nacional, embora 
um dia pudesse chegar a todo o mundo. 

Não há uma proposta clara. Dentro do capita-
lismo tradicional, nós não temos como resolver as 
quatro crises. Ao resolver uma, agravamos a outra. E 
o socialismo deixou de ter uma proposta nítida, clara, 
que as pessoas entendam o que é. Aí entramos nesta 
quinta crise: a crise de ideias, de para onde conduzir 
o processo social; a crise de propostas de como mu-
dar o mundo, e não apenas crescer a economia; como 
mudar o mundo, e não apenas como proteger a flores-
ta; mudar o mundo, e não apenas salvar os bancos; 
mudar o mundo, e não apenas ter uma transferência 
de renda para manter as pessoas comendo, como a 
gente consegue no Brasil.

Pois bem, uma saída momentânea, não para 
construir utopia, mas para retomar um crescimento 
com equilíbrio fiscal, resolvendo os problemas sociais 
imediatos e, ao mesmo tempo, protegendo o meio 
ambiente, a meu ver, seria um programa grande, com 
diversas medidas necessárias para fazer transferên-
cia de renda condicionada à produção, pelas pessoas 
pobres e desempregadas, dos bens que as pessoas 
pobres e desempregadas precisam, bens públicos, 
como, por exemplo, as florestas; como, por exemplo, 
água e esgoto; como, por exemplo, um grande pro-
grama cultural. 

É isto que amanhã, Senador Mão Santa, eu terei 
o prazer de apresentar no seminário que o Senador 
Suplicy coordena no Brasil: a ideia de uma proposta 
de um tipo de keynesianismo produtivo, de um tipo de 
transferência de renda produtiva, visando empregar 
as pessoas desempregadas para que produzam o de 
que elas precisam. Entre aquilo de que elas precisam, 
está o que diretamente lhes interessa pessoalmente, 
como a comida por meio da renda, mas o que lhes in-
teressa socialmente, pelos bens públicos de que este 
País tanto precisa.

Nossas cidades são sujas e as pessoas estão 
desempregadas. Por que não casar esses dois proble-
mas, fazendo com que os dois sejam solucionados? 
Costumo dizer que, quando duas pessoas solitárias 
se encontram, acaba a solidão das duas. Claro que é 
preciso que sejam as pessoas certas, porque se não 
forem certas, em vez de acabar a solidão, a gente vai 
acabar é com a vida delas, talvez.

Quando você identifica os dois problemas certos 
e faz com que eles casem, eles se anulam. Você tem 
desempregado e lixo. Contrata os desempregados, 
e o lixo desaparece. Você tem quase desertos e tem 
desempregados, contrata para plantar árvores. Você 
tem mães desempregadas e meninos sem ir à esco-

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 32375 

la, contrata a mãe para que o filho vá à escola. Essa 
foi a grande sacada, como dizem os jovens, da Bolsa 
Escola, de que a Bolsa Família é uma versão poste-
rior, embora menos comprometida com a educação 
do que deveria, primeiro porque manteve escrito nas 
condições a frequência, mas ela não é controlada ri-
gidamente, e, segundo, porque as escolas que estão 
aí, não adianta muito frequentá-las. 

A gente tem que dizer “frequentar escola”, e não 
as quase escolas que temos, porque, Senador Nery, 
pelo menos 50% das escolas brasileiras não são es-
colas, são quase escolas, parecem escolas, têm nome 
de escolas, mas não são escolas, porque escola tem 
que ser uma coisa muito característica, com algumas 
condições: um professor feliz, satisfeito, trabalhando 
duro, mas contente e, portanto, ganhando bem e bem 
preparado, em prédios bonitos, confortáveis e bem 
equipados – incluindo nos equipados tanto as quadras 
de esporte, as piscinas, como os equipamentos. 

E há gente rindo quando ouve isso, porque não 
acredita que o Brasil consegue!

Qualquer pessoa acredita que um shopping cen-
ter possa ter ar- condicionado; mas ninguém acredita 
que possa haver ar-condicionado numa escola para 
crianças. Nós nos acostumamos a isso!

É a quinta crise de ideologia, que obscurece a ma-
neira como a gente vê o mundo, porque a gente pensa 
que vê o mundo pelos olhos. Não! A gente vê o mundo 
pelos olhos e por uma ideologia que está por trás, que 
faz com que o que a gente vê seja daquele jeito.

Quando digo que isto aqui é marrom, é porque 
meu olho mostrou, mas é porque aprendi que o nome 
desta cor é “marrom”. Até o nome da cor tem um 
dado ideológico. Você pode até dizer o nome da cor 
por uma questão de ciência física, do ponto de vista 
das ondas, mas, do ponto de vista do nome da cor, é 
ideologia. Além de que um daltônico vê cores que a 
gente chama de um nome, e eles, de outro. Eles veem 
de outra maneira.

Vemos o mundo como daltônicos. O nosso dal-
tonismo é a ideologia, que perturba, que deforma. Por 
exemplo: no caso de uma pessoa com fome, com três 
filhos, que estiver na porta de um supermercado cheio 
de comida, a ideologia nos diz que, se essa pessoa, 
com fome, entrar no supermercado e pegar a comida, 
é roubo! É uma ideologia que definiu isso. Não é a ética 
que define isso, não são os valores fundamentais do 
ser humano que definem isso. Os valores fundamentais 
deveriam dizer que seria um direito pegar a comida, 
quando não se tem dinheiro para comprar e quando 
há crianças para criar. A ideologia nos faz chamar de 
ladrão o pai que rouba um remédio na farmácia.

Essa é a ideologia. Estamos numa grande crise 
da ideologia. É a quinta crise – são quatro e mais uma. 
São as crises econômica, financeira, social, ecológica 
e a de ideias, de propostas. 

Lamentavelmente, debatemos pouco isso. Espe-
ro, amanhã, poder provocar um pouco, Senador Mão 
Santa, o debate sobre isso. Temo até que meus co-
legas que vão estar lá estejam tão agarrados à ideia 
de renda mínima e de renda básica de cidadania do 
Suplicy que nem queiram aprofundar o debate a esse 
nível da ideologia e das ideias. Mas vou tentar provo-
car, apresentando a ideia que ajudaria a resolver, hoje, 
os quatro problemas – os quatro! –, com a proposta 
da transferência de renda condicionada à produção, 
por parte de quem recebe a renda, dos bens que essa 
pessoa precisa. O Bolsa Escola é um exemplo; o Bol-
sa-Alfa, que fizemos aqui, no Distrito Federal, em que 
pagávamos um analfabeto para ele aprender a ler. Ele 
ganhava sua renda, comprava sua comida e produzia 
um bem público: o de saber ler.

Quando uma pessoa aprende a ler, em geral se 
acredita que ela se beneficiou. Quando uma pessoa 
aprende a ler, quem se beneficia é o mundo inteiro, 
é a humanidade inteira, pelo fato de uma pessoa ter 
aprendido a ler.

Tenho a impressão de que é possível que essa 
proposta não seja muito debatida, até porque vai ser 
difícil conseguir debater uma ideia dessa depois do 
jogo. Se o Brasil perder, ninguém vai querer debater; 
se o Brasil ganhar, vão querer debater ainda menos.

De qualquer maneira, é uma ideia, e agradeço ao 
Senador Suplicy pela oportunidade que me deu de ir 
debater, porque o convite que me foi feito pela associa-
ção internacional me chegou graças a uma indicação 
do Senador Suplicy.

Mas, Senador Nery, fico feliz que o senhor tenha 
pedido um aparte.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Cris-
tovam Buarque, V. Exª aborda, de maneira muito per-
tinente, a crise por que passa a humanidade, porque 
não é um problema do Brasil. Essas diversas crises 
que V. Exª aborda, na verdade, tenho a compreensão 
de que constituem fundamentalmente a crise do sis-
tema capitalista. Abordar cada uma dessas crises de 
forma segmentada, creio, impõe-nos uma tarefa e um 
desafio extraordinários, que é, a meu ver, encontrar 
– e V. Exª o aponta – um caminho para a discussão 
dessas diversas crises, que, penso, são uma crise 
única: a do sistema e da forma como ele se estrutu-
ra, da forma como o modo de produção capitalista se 
realiza no mundo de hoje, com total dominação eco-
nômica pelos grandes monopólios, seja da indústria, 
dos produtos industrializados, seja do ponto de vista 
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da questão energética, seja dos bancos, que mantêm 
hoje o controle da economia no mundo. Nessa fase 
por que passa o sistema capitalista, o sistema finan-
ceiro tem o mais completo domínio e consegue colo-
car as economias dos países em desenvolvimento a 
seu serviço e dele dependentes, inclusive sob a forma 
violenta, criminosa das dívidas externas dos países 
pobres e em desenvolvimento. Desse modo, considero 
oportuno que o senhor leve esses elementos para o 
debate desse seminário, que trata do Renda Mínima e 
das possibilidades de afirmação da cidadania através 
dos programas de distribuição de renda vinculados a 
políticas sociais e a compromissos do cidadão com a 
execução, a aplicação e a participação dessas políti-
cas. E V. Exª dava um exemplo especial: como vencer 
a crise ecológica e a crise social com a participação 
direta dos cidadãos empobrecidos, miseráveis, bene-
ficiados pelos programas de transferência de renda, 
com atitudes, com compromissos bem elementares, até 
de como lidar com o meio ambiente, com a ecologia, 
cotidianamente. Mas creio que esse seminário, inclu-
sive pela perspectiva das questões que o senhor aqui 
mencionou e que abordará no seminário, promovido, 
pelo que entendi, pelo Senador Eduardo Suplicy, vai 
nos colocar diante da questão fundamental: há condi-
ções de se resolver a crise do sistema, que se mani-
festa do ponto de vista econômico, do ponto de vista 
social, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista 
cultural, sem que a gente consiga elaborar uma respos-
ta global, contundente, a partir da visão do interesse 
dos trabalhadores, dos empobrecidos, dos miseráveis, 
dos sem-carro, dos sem-terra, dos sem-nada, para 
que tenhamos a coragem efetiva de afirmar que não 
há salvação dentro desse sistema? Porque a lógica da 
acumulação é algo inerente a um sistema que jamais 
permitirá a felicidade humana; jamais permitirá que a 
garantia de todas as condições de trabalho, de renda, 
de educação, de saúde sejam efetivamente distribuí-
das a todos os cidadãos – falo de todas as partes do 
mundo – se a gente não conseguir enfrentar e derrotar 
um tipo de sistema econômico e político que é especia-
lizado no lucro, na acumulação para poucos. Portanto, 
creio que a avaliação que V. Exª tão bem e profunda-
mente apresenta tem que nos levar a uma conclusão, 
a uma reorientação, a uma busca, a uma recondução 
à busca pela utopia da transformação radical de es-
truturas econômicas e sociais presentes no mundo 
de hoje, sob pena de a gente não conseguir avançar 
para aquilo que sonhamos efetivamente e queremos 
construir, que é uma sociedade democrática, igual e 
livre de todas as formas de exploração e dominação 
do homem pelo homem. Portanto, creio que a resposta 
a essas indagações de V. Exª, tão profundamente aqui 

apresentadas, nos levará... E, como um desdobramento 
desse seminário: por que não discutirmos, também, a 
crise do sistema capitalista? Quais serão, efetivamente, 
as alternativas que vamos construir para estabelecer 
um novo modo de convivência social e política no qual 
todos os seres humanos e, trazendo para o Brasil, to-
dos os brasileiros e brasileiras tenham seus direitos 
fundamentais garantidos: alimentação, trabalho, renda, 
educação, lazer, políticas sociais? Esse é o sonho de 
todos, mas, nesse sistema que está aí, jamais isso será 
possível, porque, no máximo, o sistema admite polí-
ticas compensatórias que, na verdade, não resolvem 
a essência do nosso problema. Portanto, creio que o 
senhor nos traz um conjunto de questões que podem 
indicar, de fato, a necessidade de um aprofundamento 
e da busca de respostas, porque um outro caminho 
terá de ser, efetivamente, construído para que esses 
nossos sonhos sejam realizados. Parabéns a V. Exª 
por sempre trazer temas da mais alta relevância para 
o debate nesta Casa. Para onde V. Exª é convidado a 
debater, como no seminário promovido pelo Senador 
Suplicy, esperamos... Quero propor a V. Exª que, de-
pois, com Suplicy e outros que tenham essa indagação 
e essa inquietação pela construção de um projeto de 
mudanças efetivas para o País e para o mundo, nós 
possamos discutir qual o verdadeiro caminho que de-
vemos trilhar para que isso possa se realizar. Parabéns 
e meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito bem. Senador Nery, o senhor agregou muito, 
o que permitiria que esse debate se alongasse, se a 
gente pudesse fazer isso. Quando o senhor falou da 
crise das estruturas sociais e econômicas, eu estava 
totalmente de acordo, mas eu já pensava em dizer: “Só 
que, Senador, a gente não está tendo propostas alter-
nativas”, mas o senhor mesmo disse: “Nós precisamos 
discutir quais são as propostas alternativas”.

A quinta crise, a crise ideológica, é exatamente a 
falta de clareza das propostas alternativas, que hoje a 
gente não tem. Até há um tempo atrás, ser socialista era 
ter uma proposta nova, diferente do capitalismo. Hoje, 
ser socialista é ter uma proposta contra o capitalismo. 
Não é uma proposta afirmativa, porque eu não acredito 
que alguém considere que a estatização dos meios de 
produção, hoje, resolveria o problema. Não. Como é 
que a gente vai estatizar a indústria automobilística e 
quer continuar vendendo automóvel sem concentrar a 
renda? Não tem jeito de vender automóvel, a não ser 
concentrando a renda, para que uma parte de cima 
compre. Não dá para todos comprarem. Ou como a 
gente quer proteger o meio ambiente vendendo auto-
móveis em quantidade? Não vai.
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Ou seja, o socialismo da estatização dos meios 
de produção se opõe a resolver o problema social, se 
opõe a resolver o problema ecológico; distribui melhor 
as rendas entre os que estão dentro daquela indústria, 
mas não entre a totalidade da população, especialmente 
os excluídos. A gente precisa de uma proposta nova. 
Aí, o senhor falou e levantou essa ideia.

Eu creio que esse é o grande desafio. Eu con-
fesso que não tenho ideia de como será essa utopia 
no futuro, mas eu tenho ideia do que a gente pode 
fazer hoje, se aproximado: primeiro, criar uma grande 
rede de proteção social, para que ninguém fique abai-
xo do mínimo de sobrevivência. Segundo, usar essa 
rede de proteção social, que virá de uma transferên-
cia de renda para as populações pobres – como, por 
exemplo, o Bolsa Família tenta fazer –, mas fazer isso 
condicionado a que essas pessoas que saem daqui, 
da pobreza, e caem aqui em cima, no limite anterior 
à não pobreza, produzam o que elas precisam para 
elas subirem na vida.

Nós precisamos de uma rede de proteção social, 
de uma escada de ascensão social e de um teto, defi-
nido pelo meio ambiente, acima do qual nem os ricos 
poderão consumir. Deve haver um limite ecológico ao 
consumo, deve haver um limite social, embaixo – a 
exclusão – e deve haver uma escada de ascensão. 
Eu acho que essa escada é a educação. Por isso, 
eu digo que, hoje – e daqui a 20 anos, 50 anos, 100 
anos haverá outra coisa –, socialismo é escola igual 
para todos. 

O senhor disse, aqui, que o Plínio Arruda Sam-
paio está defendendo escola pública de alta qualidade 
para todos. Eu só diria que sem proibir as particulares, 
que ficam como luxo para aqueles que quiserem, mas 
escola pública de qualidade para todos.

Para mim, esse é o nome do socialismo hoje, 
que, por isso, prefiro chamar de educacionismo, para 
não confundir com socialismo, até que surja um outro 
nome que misture socialismo com ecologismo, com 
educacionismo, com libertarismo. Aí, a gente vai ter 
outra bandeira, mas, aí, a gente já saiu da quinta cri-
se, que é a ideológica.

Amanhã, como estamos no ano de 2010 e não 
demos esse passo ainda, Senador Mão Santa, vou falar 
sobre as cinco crises e sobre como um bom programa 
de transferência de renda, condicionada à produção dos 
bens sociais, dos bens públicos, dos bens de proteção 
ecológica, pode nos ajudar a caminhar, nos próximos 
anos, sem a crise, ainda que sem utopia também, por-
que uma coisa é a crise, outra coisa é o período sem 
crise, outra coisa é a utopia. O estágio sem crise não 
indica a utopia ainda. Estou longe de imaginar qual será 
a utopia do futuro, mas creio que não é difícil imaginar 

o que é a “sem crise” nos próximos anos. E esse semi-
nário pode nos ajudar não apenas a debater entre nós, 
que pensamos isso, como também a divulgar essas 
idéias, como estou fazendo aqui, graças, em grande 
parte, ao seu aparte, pelo que agradeço.

Senador Mão Santa, agradeço, também, a sua 
tolerância.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Pela ordem, tem a palavra V. Exª, Senador José 
Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que estou 
informado, há uma convocação de sessão do Senado 
para amanhã à tarde. V. Exª pode me esclarecer se, 
de fato, está mantida essa sessão?

Se considerarmos o importante fato de amanhã, o 
jogo da Seleção Brasileira de Futebol no final da manhã, 
entrando pela tarde, creio que não teremos condições 
de realizar essa sessão. Então, seria importante de-
terminar a não realização de sessão amanhã, porque, 
a meu ver, aqui, não haverá Parlamentar sequer para 
debater essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Mas 
a decisão do Presidente Sarney já foi anunciada.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Qual é a de-
cisão, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
decisão é a de que a sessão vai ser transferida para as 
15 horas. Só às 15 horas, saberemos se haverá quórum 
ou não. Antes, ninguém terá essa capacidade.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Mas, Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – S. 
Exª já determinou isso. S. Exª é o Presidente da Casa 
e já determinou isso.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Está certo, 
mas quero dizer a V. Exª o seguinte: com certeza, não 
haverá aqui o número de Senadores necessário para 
abrir a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não sei. Ninguém pode prever isso.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O mais co-
erente seria determinar a não realização da sessão 
amanhã, porque, de qualquer forma, os funcionários 
terão de vir aqui, e o Senado terá de funcionar à tarde. 
Creio que, nas condições do que tem sido realizado 
anteriormente, quando da realização de jogos da Se-
leção Brasileira de Futebol, o mais correto seria de-
terminar a não realização da sessão amanhã à tarde. 
Pelo menos, essa é minha opinião, meu parecer.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª quer usar da palavra? (Pausa.)

Anunciamos a palavra da Senadora Serys Slhes-
sarenko, que representa o PT do Estado de Mato 
Grosso.

Senadora Serys, com sua licença, quero dizer 
ao Senador José Nery que eu gostaria de ser o Pre-
sidente, mas o Presidente é o Senador José Sarney. 
Aliás, eu gostaria de ser – e seria bom para V. Exª – o 
Presidente da República. Então, S. Exª determinou que 
houvesse sessão amanhã. Se haverá quorum ou não, 
só amanhã saberemos.

Tem a palavra a Senadora Serys Slhessarenko. 
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.

Senador Nery, essa discussão de haver sessão 
amanhã é muito complicada, muito difícil, porque só 
poderemos saber se haverá sessão ou não se houver 
quórum para a sua abertura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senadora Serys, o Presidente já determinou isso. Fiz 
a leitura do documento, como Secretário.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – É difícil de cancelá-la.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
queria ser o Presidente, mas não sou. O Presidente é 
S. Exª. Aliás, eu queria estar no lugar do Luiz Inácio, 
mas o povo ainda não quis assim.

Continua com a palavra a Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT) 
– Amanhã, o Brasil haverá de ganhar, não é? Isso é o 
que importa. O resto a gente discute depois.

Sr. Presidente, hoje, eu gostaria de tratar de um 
assunto complexo, complicadíssimo, eu diria, que já 
é de conhecimento mundial: com suas terras agricul-
táveis, com aproximadamente trezentos milhões de 
hectares de terra agricultável, o Brasil é celeiro para 
alimentos e bioenergia. Nos quatorze países de maior 
aérea agrícola no mundo, 49% das terras agricultáveis 
ainda estão disponíveis para plantio. Poucos, contudo, 
têm potencial, como o Brasil, para expandir fortemente 
o cultivo de grãos, de forma que a oferta possa atender 
à simultânea e crescente demanda das áreas de ali-
mentos e biocombustíveis. É esse aspecto único que 
torna nosso País tão atrativo.

Um bom exemplo está no Piauí, na terra do Se-
nador Mão Santa. O Piauí é um dos Estados que mais 
recebem capital externo. Lá, as terras tiveram uma va-
lorização de 70% em três anos. Os números apresen-
tados foram tão expressivos, que o Presidente Lula, 
preocupado com o ritmo desses investimentos, decidiu 

impor restrições à compra de terras por cidadãos estran-
geiros. Há muito estrangeiro comprando terra no Brasil 
inteiro, inclusive no seu Estado. Já no lançamento do 
Plano Safra 2010-2011, nosso Presidente alertou que 
“uma coisa é comprar uma usina, comprar uma fábrica; 
outra coisa é comprar terra”. Estrangeiro pode comprar 
terra, sim, mas não vai querer comprar duzentos mil 
hectares, um milhão de hectares, não! Não podemos 
entregar nossa terra. Completou o Presidente: “Daqui 
a pouco, vamos ficar [brasileiros e brasileiras] com um 
território diminuto”.

A preocupação do nosso Governo, do Ministério 
Público Federal (MPF) e da Advocacia-Geral da União 
(AGU) faz sentido. Não é possível admitir o absurdo, por 
exemplo, da compra de terras pelo norte-coreano Sun 
Myung Moon, o Reverendo Moon, em Mato Grosso e 
no Paraguai, o que criou uma espécie de zona neutra 
na fronteira. Não tenho dados do Paraguai, mas, na 
parte brasileira, são oitenta mil hectares. A meu ver, 
isso fere nossa soberania e fragiliza nossa segurança 
nacional.

Outro exemplo preocupante são as terras adquiri-
das pelo sueco Johan Eliasch, que hoje é proprietário, 
Senador Mão Santa, de 160 mil hectares de terra na 
Amazônia. E, depois, alguns estrangeiros por aí que-
rem dizer que o Brasil não está cuidando da Amazônia. 
Quando se está permitindo a venda de 150 mil hectares 
ou 200 mil hectares na Amazônia para estrangeiro, não 
se está cuidando mesmo! Mas quem está estragando 
aquela região não são os brasileiros. Então, devemos 
começar a cuidar, para que não se vendam extensões 
tão grandes de terra para estrangeiros.

Queremos que para cá venham recursos, sim. 
Queremos estrangeiros participando conosco desse 
processo, trazendo desenvolvimento ao Brasil, gerando 
emprego. Queremos desenvolvimento econômico com 
sustentabilidade ambiental. Queremos tudo isso, mas 
não queremos que tomem posse de todas as nossas 
terras. Defendo que não devemos extinguir totalmente 
a aquisição de terras por estrangeiros, como acabo de 
dizer, mas deveremos disciplinar essa questão, limitan-
do o tamanho dos módulos e também direcionando a 
produção de maneira a atender os interesses comer-
ciais do Brasil.

Segundo o jornalista Lúcio Vaz, do Correio, em 
matéria publicada no dia 13 de junho, portugueses, 
italianos e japoneses são os três principais responsá-
veis por empresas do exterior em solo brasileiro. Em 
Mato Grosso, a cidade com a mais alta concentração 
de terras com estrangeiros é Porto Alegre do Norte. 
Lá, três famílias italianas e uma empresa agropecuá-
ria, a Frenova, ocupam cerca de oitenta mil hectares, 
em um só Município.
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Fica evidente que precisamos restringir urgente-
mente a legislação que possibilita essas compras. Os 
números são muito expressivos. É muito preocupante. 
Vejam que pelo menos 1,1 milhão de hectares estão 
em poder de pessoas físicas e de empresas dessas 
três nacionalidades.

Outra reportagem publicada pelo jornal Correio 
Braziliense mostrou que existem 4,3 milhões de hec-
tares de terras brasileiras nas mãos de estrangeiros. 
Estão distribuídas em 3,6 mil Municípios – são aproxi-
madamente 5,8 mil Municípios –, mas se concentram 
nos Estados do Centro-Oeste e do Sudeste, onde exis-
tem as terras mais férteis e apropriadas para a produ-
ção de grãos. Destaca-se Mato Grosso, com 844 mil 
hectares ocupados. A competição com os países mais 
desenvolvidos já elevou o preço das propriedades em 
cerca de 300% em algumas regiões nos últimos qua-
tro anos. E isso, senhoras e senhores, é apenas uma 
amostragem, porque os técnicos do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) avaliam que 
a quantidade de terras nas mãos dos estrangeiros deve 
ser muito maior.

A solução parece estar a caminho, senhoras e 
senhores, e virá a partir de mudanças no parecer da 
AGU sobre o assunto. Para assumir o controle da ação 
das multinacionais, o Governo do Presidente Lula, o 
Governo Federal, anunciou a imposição da obriga-
toriedade de que empresas brasileiras controladas 
por estrangeiros tenham de adquirir licença do Incra 
para a compra de fazendas. Podem comprar, devem 
comprar, mas têm de ter autorização para que esse 
excesso de terra passe para estrangeiros. Com essa 
mudança, uma pessoa jurídica, no Brasil, ainda que 
tenha o controle majoritário de estrangeiro, terá limites 
impostos pela licença do Incra e da AGU para adquirir 
terras no Brasil. O problema aí é que temos de fazer o 
Incra funcionar. Esse é um problema sério.

O Procurador Federal Marco Antônio alerta que 
a China decidiu comprar terras na África e no Brasil. 
Já existe previsão de compra de mais de duzentos mil 
hectares em regiões como o Maranhão, o Tocantins e 
outras. O MPF destaca que fica evidente a intenção 
da China em adquirir terras no Brasil: “Eles querem 
toda a cadeia produtiva [é normal que queiram isso, 
que busquem isso, esse não é o problema; o proble-
ma é não se apropriarem de tão grandes extensões 
de terra]. Querem plantar em suas terras adquiridas 
no Brasil, colher e exportar para si e para outros paí-
ses, e isso não é bom nem para o nosso País e muito 
menos para os nossos produtores [para os brasileiros 
e as brasileiras que aqui produzem]”.

A terra é nossa. Não podemos deixar que to-
mem conta, daqui a pouco, da maior parte das terras 

do Brasil. A terra é nossa, mas não negamos que os 
estrangeiros podem comprá-las, mas em porções, em 
módulos limitados. Então, que se delimite isso, porque 
deixar que isso seja feito de forma ilimitada como é 
hoje não é bom para o Brasil e muito menos para os 
nossos produtores.

Nosso Governo entende que a decisão de res-
tringir a aquisição de terras brasileiras por estrangei-
ros tem como pano de fundo o aumento da demanda 
mundial por recursos naturais, como a escassez de 
água e a crise de alimentos, a elevação dos preços 
das terras e os impactos sobre populações pobres no 
acesso à terra. “Vamos fazer [vai ser feita, aliás] uma 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) para dei-
xar claro aos investidores que podem investir [e devem 
investir] em qualquer campo, mas não em terras [na 
compra de grandes extensões de terra]”, informou o 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cas-
sel, ao jornal Valor Econômico, num claro recado do 
que está por vir.

A PEC, Senador Nery, realmente, terá de ter 
poder bem amplo, para que ponhamos um fim nessa 
história de estrangeiros comprarem 160 mil, 180 mil 
hectares de terra. “Terra não é um assunto qualquer. 
Tem de cumprir a função social. Como cobrar isso de 
um fundo estrangeiro que comprou metade do Norte 
do País?”, questiona nosso Ministro Cassel.

Concedo um aparte ao Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Minha querida 

Senadora Serys Slhessarenko, V. Exª aborda um tema 
da mais alta importância para a soberania do nosso País 
e tem aqui a minha inteira e absoluta solidariedade com 
todos os esforços, para que possamos ter parâmetros, 
regras muito claras em relação à aquisição de terras 
por estrangeiros, porque isso está se transformando 
em algo inaceitável e que compromete a soberania 
do País. É essa a questão. Eu queria também dizer a 
V. Exª que, em debate realizado nos últimos dias com 
membros do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), em 
especial com o Dr. José Heder Benatti, Presidente do 
Iterpa, tratamos de uma questão para a qual temos de 
dar absoluta importância e prioridade. Trata-se da limi-
tação do tamanho da propriedade no Brasil. Hoje, não 
há regras sobre isso. Inclusive, estou propondo que a 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa... E já aproveito para solicitar a participação de 
V. Exª em uma audiência pública que queremos reali-
zar no segundo semestre, no âmbito da Comissão de 
Legislação Participativa, justamente abordando com 
especialistas, e inclusive tendo como referência alguns 
países que já estabelecem claramente um limite da 
propriedade como algo importante para a democrati-
zação do acesso, para a igualdade de condições na 
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obtenção de áreas rurais ou urbanas. De modo que o 
tema que a senhora aborda tem alta relevância para 
o País e conta, sob todas as formas, com o nosso ir-
restrito apoio nessa limitação para estrangeiros, que 
muitas vezes se servem de “laranjas” brasileiros para 
adquirir extensas áreas de terra em nosso País, espe-
cialmente na Amazônia brasileira. Parabéns a V. Exª. 
Desculpe-me, não tive a informação final. Fizemos, 
há algum tempo, um movimento por Serys candidata. 
Não sei se surtiu algum efeito, mas, então, a senhora 
foi mesmo...

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Fui banida da política.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – A senhora foi 
banida, eu diria, momentaneamente, mas eu soube 
que V. Exª recebeu apelos para ter alguma tarefa nas 
eleições de 2010 em seu Estado de Mato Grosso. Sei 
que foram muitos os apelos, mas, infelizmente, eu não 
tive condições de ter a informação. E por isso, aqui, 
de público,...

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Queria dizer, mais 
uma vez, que essa decisão de V. Exª, que sei que não 
é tomada por mágoa, é uma decisão que, com certeza, 
enfraquece a participação do povo de Mato Grosso, 
do povo que luta e acredita em dignidade e em justiça, 
que concedeu a V. Exª vários mandatos legislativos: 
na Assembleia Legislativa e aqui, no Senado Federal. 
Digo a V. Exª que esse é um prejuízo incalculável para 
a política do seu Estado e para a política brasileira, 
porque aqui V. Exª sempre esteve associada ao que 
há de melhor na luta política do povo brasileiro e do 
Parlamento brasileiro, do Senado Federal, para firmar 
conquistas do nosso povo. Então, queria dizer que é 
lamentável, acho lamentável que esse processo tenha 
conduzido V. Exª a uma decisão dessa magnitude. Mas, 
sem dúvida, tenho certeza de que, se não foi agora, o 
povo do Mato Grosso não perde por esperar, porque 
Serys é sinônimo de lealdade, de compromisso e de 
luta. E aqui V. Exª conseguiu, no seu mandato, com a 
sua luta, o respeito de todos. Com certeza, fará muita 
falta ao Parlamento brasileiro a sua contundência, a 
sua vontade, a sua energia, a sua inteligência e o seu 
compromisso. Portanto, não me canso de homenageá-
la, porque sei do compromisso de V. Exª para com este 
país. Um grande abraço. Muito obrigado a V. Exª.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador. Realmente, o senhor com-
plementou bem, muito bem, aliás, o meu discurso, o 
discurso que estou fazendo sobre essa questão das 
terras estrangeiras.

E também agradeço a sua solidariedade com o 
que aconteceu comigo em Mato Grosso. Realmente, 
o senhor tem razão quando disse que há uma voz de 
conclamação pela nossa estada na política.

Senador José Nery, é complicado. Realmente, a 
voz do povo está sendo muito forte. Há uma concla-
mação geral de todas as pontas do nosso Estado, de 
ponta a ponta do meu Estado de Mato Grosso. E eu 
diria que até de uma forma diferente, porque é inde-
pendente, praticamente, da coloração partidária. Mas 
os políticos que se julgam – alguns – donos de partido, 
como o Presidente do meu partido em Mato Grosso, 
que se julga proprietário do partido, eles realmente 
decidiram que eu deveria ficar fora da política.

Costumo dizer que eu, como mulher, até os nos-
sos dias, em Mato Grosso, fui a única mulher que che-
gou ao patamar mais alto do poder em nosso País. 
Também sou a única mulher que fez política sem ter 
– e isto não em termos pejorativo – nenhum parente 
na política. Nenhum parente. Como diz a música, não 
tenho dinheiro no bolso nem parentes importantes vindo 
do interior. Não tenho. As outras mulheres que fazem 
política – isto não é menosprezo –, todas, o marido é 
político ou foi político, ou o pai, ou alguém. Eu não. Eu 
segui realmente um caminho de conquista do poder, 
em especial para a mulher.

Pois não, Senador.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senadora Serys, 

permita-me, é até antirregimental, mas quero comple-
tar. Desculpe-me insistir: pense, ainda há tempo. Eu 
queria dizer isso a V. Exª porque sei que há aqueles 
que acreditam no tipo de política que V. Exª exerce no 
concreto, no dia a dia. Apesar de todos os aspectos 
negativos e de todas as manobras sórdidas que fizeram 
para impedir que V. Exª fosse candidata à reeleição ao 
Senado da República pelo Estado de Mato Grosso, V. 
Exª tem de pensar que, como V. Exª mesma diz, e te-
nho certeza disso, parcela significativa do povo de Mato 
Grosso ficará órfã de uma ação política da envergadura, 
do compromisso de V. Exª. Então, desculpe-me a insis-
tência, mas estou aqui com o testemunho do Senador 
Cristovam Buarque, pois, logo que soubemos daqueles 
fatos em seu Estado em relação à sua não candidatu-
ra à reeleição, aqui dissemos a V. Exª: nós faremos o 
movimento “Serys candidata”, porque sabemos que o 
povo de Mato Grosso não pode ser privado do direito 
de ter um representante com a dignidade, com a se-
riedade, com a lealdade de V. Exª. Então, desculpe-me 
insistir, mas V. Exª ainda pode pensar. Qualquer gesto 
de V. Exª sempre será um gesto de grandeza, mas, eu 
diria – desculpe-me, sei que sua decisão está tomada 
– que, como ainda há tempo, pense, pois o povo de 
Mato Grosso quer ver V. Exª representando-o. Se não 
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for no Senado, em qualquer outro espaço, pois V. Exª 
será sempre a Senadora Serys, a lutadora do povo 
de Mato Grosso e do povo brasileiro. Desculpe-me a 
insistência, mas acho que é o meu dever, porque co-
nheço V. Exª e tenho admiração pelo seu trabalho e 
pela sua luta. Se não fosse isso, eu não insistiria tan-
to. Um abraço. Peço a V. Exª que pense, pois ainda há 
tempo. Muito obrigado.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, obrigada mais uma vez, Senador 
José Nery. As suas palavras nos sensibilizam profun-
damente. Um Senador da República, com a respeita-
bilidade, o compromisso, a seriedade e a dignidade 
de V. Exª, dizer-nos isso é realmente profundo e mexe 
com a nossa pessoa em termos de ter de tomar uma 
decisão, como a que tivemos de tomar.

Mas preciso deixar isso muito claro, especialmente 
para a população de Mato Grosso. Dezenas de pre-
feitos me ligaram no dia de hoje, muitos vereadores, 
e todos, absolutamente inconformados. Mas fazer o 
quê? Grupos, pessoas e principalmente o meu parti-
do, em Mato Grosso, disseram “não” à possibilidade de 
os mato-grossenses e as mato-grossenses avaliarem 
meu mandato. Gostaria que tivessem deixado que os 
eleitores e as eleitoras de Mato Grosso avaliassem. 
Infelizmente, parte do meu partido disse “não”, mas a 
população está lá, está vendo e sabe. Eu pelo menos 
tenho muita clareza: não nasci política, mas nasci com 
dignidade; e pretendo não morrer política: pretendo 
morrer com dignidade.

O Senador Cristovam está pedindo um aparte, 
se não estou equivocada?

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dora Serys, duas coisas. E olha que estou aqui, fora 
da reunião que está decidindo quem será meu can-
didato a suplente na próxima eleição. Mas não posso 
deixar de falar duas coisas. Primeiro, quero manifes-
tar a minha solidariedade à sua luta pela propriedade 
da terra em nome de brasileiros. É um abandono da 
soberania vender terras a estrangeiro. Em vender um 
terreno de uma casa não há problema, mas as grandes 
propriedades, como a gente tem visto, na fronteira é 
um perigo. Vendem-se alguns milhares de hectares, e 
ali vira um país daqui a alguns anos. É uma ponta de 
lança de países estrangeiros. Alguns podem comprar 
terra na fronteira com a Bolívia e amanhã passar isso 
para o Estado boliviano, que pode dizer: “É proprieda-
de nossa”. A gente tem de cuidar da terra da gente, 
deixar que comprem a nossa terra é um perigo. Então, 
minha solidariedade.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Só para complementar, antes de o senhor con-
tinuar: só em Mato Grosso, na divisa com o Paraguai, 

só dentro de Mato Grosso, há um proprietário que tem 
80 mil hectares e que depois pega outro tanto, não 
sei quantos mil, no Paraguai. É exatamente isso que 
o senhor está dizendo. São 80 mil hectares na divisa 
do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Isso é 
uma coisa. Agora, a outra é sobre a sua carreira política. 
Quero dizer que qualquer um de nós que sair daqui – 
ou praticamente todos nós, quando sairmos – faz falta 
em um ou outro tema. Por exemplo, qualquer um de 
nós que sair daqui faz falta na defesa do seu Estado. 
Mas aí vem outro e substitui. Agora, há alguns que, 
quando saem, deixam a dificuldade de substituição por 
algum tempo, mas por um assunto. Eu, por exemplo, 
sem qualquer falsa modéstia, se saísse daqui agora, 
deixaria uma falta, por algum tempo, na defesa da 
educação. Logo, logo viria outro mais jovem e o faria. 
Mas a senhora vai deixar falta em alguns itens, não 
em um. Por exemplo, a senhora é uma das grandes 
defensoras aqui do assunto ecologia, com repetidos 
discursos e participação em congressos mundiais. 
Qualquer um que chegar aqui não vai receber esses 
convites. Esses convites não são para um Senador, são 
para o Senador fulano ou fulana. Vai fazer falta a sua 
defesa do meio ambiente aqui. Outro é a educação. A 
senhora tem-se pronunciado aqui, sobretudo em de-
fesa dos professores, dos servidores administrativos 
das nossas escolas. Terceiro, as mulheres. Com seus 
repetidos discursos em defesa do papel das mulheres 
na soberania. Quarto, o Centro-Oeste, não apenas Mato 
Grosso, mas o Centro-Oeste como Região. Repetidas 
vezes a senhora vem aqui e defende o Centro-Oeste. 
Do Mato Grosso virá um que terá obrigação de falar, 
mas falar do Centro-Oeste já exige uma vocação. Eu 
poderia falar outros, mas, para não continuar, falaria 
da soberania, sobre o que V. Exª acaba de fazer um 
discurso. Para muitos desta Casa, soberania ficou uma 
palavra fora de moda.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –MT) 
– É verdade.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muita 
gente acredita que não existe mais soberania: tanto 
faz a terra pertencer a um brasileiro ou a um estran-
geiro. Como na Copa do Mundo: agora, tanto faz ser 
nacional ou não ser nacional para jogar na Copa; da-
qui a pouco, tenho dito, não vai demorar muito, a Copa 
será por times de patrocinadores e não por camisas 
de nações. Há gente que acha isso natural. Confesso 
que talvez seja antiquado. Eu defendo a soberania, 
obviamente uma soberania integrada no mundo glo-
bal – não dá mais para ser uma soberania isolada. A 
sua saída daqui vai deixar uma grande falta. Lamento 
que, ao tomar essa decisão, o PT do Mato Grosso não 
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tenha consultado o Brasil inteiro, porque não poderia 
ser uma decisão, sem auscultar – usemos esse ver-
bo, não tanto “consultar” – qual a repercussão da sua 
saída desta Casa. Do ponto de vista pessoal, falando 
francamente, a senhora vai ser mais feliz fora do Se-
nado do que dentro do Senado. (Risos.) Pode sentir o 
que chamo de “frustralívio”. É uma frustração, porque 
vai deixar de dizer as coisas, de falar, de defender, 
de votar, de apresentar ideia, mas vai ser um alívio. 
Então, não é um problema pessoal. Não acho que a 
senhora está sendo sacrificada pessoalmente, ao sair 
daqui, mas vai sentir uma frustração e trazer uma fal-
ta muito grande pela abrangência das propostas que 
a senhora defende e pelas quais luta, que vão além 
do exercício específico da tarefa de Senadora repre-
sentante do seu Estado. Representantes de Estado a 
gente tem 81. Mas, com bandeiras, nós somos pou-
cos. A senhora é uma Senadora de bandeira. E diria 
mais: pelo menos cinco bandeiras, ao longo do tempo 
que estou aqui, escuto em seus discursos. Não somos 
nós, seus amigos Senadores, que vamos sentir falta. 
O Brasil vai sentir falta do seu discurso. Esses gru-
pos de ecologistas, de educacionistas, de mulheres, 
de defensores da soberania vão sentir falta, porque a 
gente não substitui isso. Isso é algo que se constrói 
com a vida do próprio político ou política. Não é uma 
questão de fazer eleição, substituir e voltar. Não vem a 
mesma coisa. Então, vai fazer muita falta não diria só a 
nós – a gente se encontra, e a amizade vai continuar 
–: vai fazer falta no cenário da disputa por propostas 
que o Brasil precisa para o futuro; vai fazer falta no 
cenário das lutas para proteger algumas coisas que 
o Brasil precisa proteger. É uma pena que isso esteja 
acontecendo! Embora eu acho que, do seu ponto de 
vista, é muito mais tranquilo não ter que disputar uma 
eleição em outubro do que estar sofrendo como nós, 
que provavelmente vamos disputar. Era isso o que eu 
tinha para dizer. 

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador. 

Eu, realmente, estou com uma bela coletânea de 
falas dos meus colegas Senadores. Vários já se pro-
nunciaram. E, mais uma vez, eu agradeço e peço que 
fique agregada à minha fala de hoje a fala do Senador 
José Nery e a fala do Senador Cristovam Buarque. 

Senador Cristovam Buarque, quando o senhor 
elenca essas bandeiras, realmente, essa é uma ques-
tão difícil, porque são oito anos de Senado, são oito 
anos de construção. O senhor disse muito bem: não 
é uma coisa que você chega hoje, aqui; no primeiro, 
no segundo, no terceiro ano, você vai construindo, 
construindo em nível do seu Estado, em nível do seu 
País, em nível internacional. Agora mesmo, estou indo, 

logo, logo, para uma viagem internacional para tratar 
da questão da mulher, em agosto. Tenho uma grande 
reunião também, para a qual estou sendo chamada, na 
China, sobre a questão do meio ambiente. São ques-
tões que são construídas. Eu digo sempre: eu viajo 
até de forma bastante frequente para o exterior, mas 
sempre a convite dos outros países, inclusive com as 
despesas pagas, sempre. É a questão da mulher, é a 
questão do meio ambiente, é a questão das terras, é 
a questão da justiça. São muitas as questões, vamos 
dizer assim, de projeção internacional, muito maior do 
que o próprio País. 

Mas, Senador Cristovam, o senhor falou uma 
coisa que hoje eu ouvi várias vezes. Por isso que eu 
comecei até a rir, aqui, na tribuna quando o senhor 
falou do “frustralívio”: sai frustrado, mas sai, assim, de 
repente, até mais leve, não é? Muitas pessoas, não das 
cúpulas políticas – algumas também; tem gente séria, 
com certeza, e muitas, não são poucas –, mas muitas 
pessoas do povo que falaram comigo, dos movimentos 
sociais, que estão extremamente frustradas, e prefei-
tos – muitos prefeitos me ligaram hoje – das mais va-
riadas colorações partidárias, que já tinham inclusive 
declarado em outubro, novembro do ano passado, em 
reunião de vinte, trinta prefeitos, independente... Ali-
ás, naquela reunião de outubro do ano passado, não 
tinha nenhum do PT, porque naquela região não tem 
prefeito do PT . Eles definiram que um voto do Sena-
do, Senador Mão Santa, já seria da Senadora Serys, 
o outro eles iam resolver depois. 

Então, existe hoje essa frustração muito grande, 
mesmo em prefeitos de outros partidos, até de partidos 
de oposição a nós, do PT, que já tinham definido e já 
tinham declarado isso, Senador Cristovam. Houve reu-
niões de quinze, vinte prefeitos, dizendo, já em outubro, 
novembro do ano passado: “A gente está se reunindo 
para dizer para a senhora que um voto é seu; o outro, 
a gente vai resolver depois. Porque nós não somos do 
seu partido, vamos ter os candidatos ao Senado do 
nosso partido, mas um voto é seu”. Isso realmente nos 
deixava naquele ímpeto de “vamos que vamos; vamos 
fazer; vamos continuar lutando”. 

E, hoje, muitos me diziam: “Senadora, o medo 
que a gente tem de a senhora não participar dessa 
eleição é que a senhora saia da política e não queira 
mais voltar”. Porque eu falo para eles: “Não, eu estou aí; 
vem mais política pela frente, daqui a tanto tempo, em 
outros tempos. Não precisa ser nessa eleição. Calma!”. 
Porque as situações são quase desesperadoras. E eles 
dizem: “Não. O risco é a senhora sair dessa disputa 
agora, desta eleição, e não querer mais voltar para a 
política, Senadora”. E eu falei: “Não sei”. E, agora, V. 
Exª diz exatamente isso. 
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A gente sabe que não é fácil. Obrigada, Srs. Se-
nadores.

Voltando aqui à nossa fala, quando dizíamos que 
terra não é um assunto qualquer e tem que cumprir a 
sua função social, nós sabemos que há estrangeiros 
aqui, no Brasil, que não têm 180 mil hectares, como 
alguns que já citei aqui, de terra, mas que têm menores 
quantidades de terra e que levam essa terra a ter um 
desempenho da função social. Tem. Tem gente séria, 
sim, eu conheço. Agora, há aqueles que têm grandes 
extensões, em divisa com outros países. E o Senador 
Cristovam Buarque colocou, com muita propriedade, 
esse risco contra a soberania do País. Não tenho ne-
nhuma dúvida disso. O Senador José Nery aprofundou 
essa questão também. 

O nosso Governo identificou uma forte concen-
tração do interesse do capital externo no Centro-Oeste 
do País – aqui, na nossa Região. Dados de um estúdio 
inédito mostram que 53% das áreas compradas por 
estrangeiros estão nessa Região. Desse total, cerca 
de 3,4 milhões de hectares, ou seja, 83%, estão vin-
culados a 5,6 mil propriedades médias e grandes. Os 
100 maiores imóveis em mãos estrangeiras corres-
pondem a quase 800 mil hectares. O maior deles – 
eu já anunciei aqui – tem 80 mil hectares, pelo menos 
dos que eu consegui identificar em dados reais, em 
dados publicados. A maior parte foi adquirida após 
1980 – 84% foram registradas em médias e grandes 
propriedades. 

Para fechar o cerco ao “avanço indiscriminado” 
de fundos financiadores internacionais, os mais diver-
sos, o Governo já tem um esboço de um “código de 
conduta” a ser seguido por estrangeiros. As regras in-
cluem transparência nas negociações (“consentimento 
informado”), respeito pelo direito a terras existentes, 
partilha dos benefícios com comunidades locais, sus-
tentabilidade ambiental e adesão a políticas nacionais 
de comércio e segurança alimentar.

Para finalizar, Sr. Presidente, senhoras e se-
nhores, repito o que disse o Presidente Lula: “Esse é 
um problema que nós precisamos começar a discutir. 
Porque uma coisa é o cidadão vir, comprar uma usi-
na, comprar uma fábrica” e tantas outras coisas. Outra 
coisa é ele comprar as terras, as grandes extensões 
de terras, especialmente; é ele comprar a terra que 
ele planta em grande quantidade; é ele comprar a ter-
ra do minério.

É uma questão extremamente séria essa da terra 
em grande extensão na posse de estrangeiro, como 
propriedade. Mas temos certeza de que, como muito 
bem disse o nosso Ministro Cassel, do Desenvolvimento 
Agrário, e o nosso Presidente Lula, essa questão está 
sendo realmente regulamentada, e acreditamos que 

vêm medidas do Governo a curto prazo para que re-
almente se tenha condição de regulamentar a compra 
de terras por estrangeiros em nosso País. 

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

Essa foi a Senadora Serys Slhessarenko, que repre-
senta Mato Grosso, o PT, as professoras e a mulher 
do Brasil.

Serys, quero fazer minhas todas as palavras que 
foram ditas em solidariedade à sua vida pública, que 
engrandeceu este Senado e a participação da mulher 
na política do Brasil.

Apenas para encerrar, eu gostaria de homenagear 
as cidades do Piauí que estão aniversariando. 

Primeiro – está nas mãos aqui da Mesa Diretora 
do Senado –, o Festival Junino de Água Branca, que 
comemora 56 anos de emancipação política. As festi-
vidades são de 27 de junho a 12 de julho. Eis a men-
sagem do prefeito:

Mais um ano se passou e nossa queri-
da Água Branca [essa é a cidade do escritor 
e jornalista Zózimo Tavares] atinge agora os 
seus 56 anos de existência.

Em conformidade com o que nos compro-
metemos, estamos em busca da consolidação 
do desenvolvimento de Água Branca e de for-
ma sustentável, para que possamos garantir 
melhorias para nosso povo agora e no futuro 
que virá. E para que isso aconteça, temos for-
talecido a infraestrutura da cidade, de forma a 
possibilitar melhores serviços à população. A 
nossa preocupação também está na geração 
de trabalho e renda, perpassando aí a capaci-
tação de mão-de-obra, principalmente a femi-
nina, esteio da família aguabranquense.

Os dados estatísticos nos mostram atra-
vés de indicadores das áreas de saúde, edu-
cação e assistência social que estamos no 
caminho certo, porém, ainda temos muito o 
que fazer e, por isso mesmo, é que O TRA-
BALHO CONTINUA!

O período é de festa e para comemo-
rarmos juntos o aniversário de nossa querida 
Água Branca, convidamos você, sua família, os 
amigos que sempre nos prestigiam a participar 
da SEMANA CULTURAL, planejada especial-
mente para fazer todo mundo feliz.

PARABÉNS ÁGUA BRANCA, pelos seus 
56 anos!

João Luiz Lopes de Souza [o Zito].
PREFEITO MUNICIPAL 
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Uma extensa programação de lazer e também de 
obras que o Prefeito entrega à população.

Outra homenagem que queremos fazer é à ci-
dade de Piripiri. Piripiri, importante cidade, do melhor 
humorista do nosso País, João Cláudio Moreno, co-
memora os 100 anos de emancipação. Está aqui o 
convite de Piripiri. Atendendo a requerimento do Sr. 
Deputado  Marden Menezes, hoje, 1º de julho, a As-
sembleia Legislativa do Piauí comemorou os 100 anos 
da emancipação política a serem completados no dia 
4 de julho de 2010, domingo. Portanto, é mais do que 
justa e devida a homenagem, realizada pelo Poder 
Legislativo estadual, pelo centenário da encantadora 
e bela Piripiri.

E, ainda, o Piauí comemora 113 anos de Floriano 
(Piauí, Brasil). É a chamada Princesa do Sul. 

O Exmo. Prefeito de Floriano,
Sr. Joel Rodrigues da Silva, e 

Exmo. Sr. Oscar Siqueira Procópio, Vi-
ce-Prefeito, convidam V. Sª e Família a par-
ticiparem das cerimônias alusivas aos 113 

Anos de Emancipação Política do município 
[de Floriano].

Sem dúvida alguma, é uma das mais pujantes e 
melhores cidades do Brasil.

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº , DE 2010

(Requeremos, nos termos do disposto no art. 
160 combinado com o art. 199 do Regimento Interno 
do Senado Federal, que o período do Expediente da 
sessão do dia 18 de novembro de 2010, quinta-feira, 
seja destinado a comemorar os 80 anos da criação 
da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, importante 
instituição. Senador Valter Pereira, com oito assinatu-
ras, inclusive a minha.)

É o seguinte o requerimento, na integra:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
É uma homenagem aos que fazem a advocacia, lem-
brando Rui Barbosa: “Só tem uma salvação, a lei e 
a justiça”, e Abraham Lincoln, advogado, que disse: 
“Caridade para todos, malícia para nenhum e firmeza 
no Direito”.

Esse requerimento lido, que foi feito e assinado 
pelo Senador Valter Pereira e outros, vai à publicação. 
Na próxima oportunidade, será votado. É a homena-
gem que o Senado da República faz aos 80 anos da 
OAB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
Srs. Senadores Sérgio Guerra e Flexa Ribeiro enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º 
do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, como primeiro assunto, venho à tribuna no 
dia de hoje para registrar a matéria intitulada “Tenho 
orgulho de ser político”, publicada pela revista Veja em 
sua edição de 07 de abril 2010.

A reportagem destaca a entrevista com o ex-
governador de Minas Gerais Aécio Neves. Nela o 

tucano confirma que concorrerá ao Senado, aponta 
as maiores fragilidades do discurso petista e diz que 
é vital recuperar a dignidade da atividade política. “É 
preciso implantar a meritocracia na administração fe-
deral, e o PT simplesmente não quer, não sabe e não 
pode fazê-lo”, afirma.

Sr. presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Por último, venho registrar a matéria intitulada 
“Prateleira Eleitoral”, publicada pela revista Veja em 
sua edição de 07 de abril 2010.

A reportagem destaca que Dilma Roussef deixa 
o governo para ser a candidata petista à Presidência 
e passa, a partir de agora, a enfrentar os problemas 
reais de uma campanha, inclusive afastando-se de 
companheiros indesejáveis.

Sr. presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “O Dono da Bola”, 
publicada pela Isto É de 14 de abril de 2010.

A matéria destaca que num lance planejado para 
durar nove meses, o novo governador de São Paulo, 
Alberto Goldman, quer impor sua marca no Palácio 
dos Bandeirantes.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

217ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



32392 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar a 110ª sessão deliberativa ordinária do Senado da 
República, iniciada às 14 horas e toda ela coordenada 
pela nossa Secretária-Geral Executiva, Drª Cláudia 
Lyra, e os intelectuais secretários, Dr. José Roberto 
e Dr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 
minutos.) 

3 – SUPLEMENTO À PRESENTE EDIÇÃO
3.1 – Secretaria-Geral da Mesa
3.1.1 – Resenha dos trabalhos legislativos de 

1º a 30 de junho de 2010
3.1.2 – Atas de Comissões Permanentes
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Ata da 111ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 2 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a Sessão às 15 horas e 8 minu-
tos, e encerra-se às 16 horas e 25 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Declaro aberta a sessão.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Com referência ao Parecer nº 973, de 2010, que acaba 
de ser lido, a Presidência esclarece ao Plenário que 
o Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2009, já havia 
sido aprovado, sem emendas, em caráter terminativo, 
pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, em reunião realiza-
da em 3/11/2009, e que o prazo para interposição do 
recurso previsto no art. 91 da Lei Interna, esgotou-se 
no dia 25/11/2009.

Contudo, ao ser realizada a revisão do texto para 
envio à sanção, verificou-se a existência de improprie-
dade, motivo pelo qual foi a referida matéria devolvida 
à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 

e Fiscalização e Controle, nos termos do Ofício SF nº 
2.919, de 2009.

Nestes termos, uma vez que o parecer que acaba 
de ser lido saneou a impropriedade, na forma do texto 
final que apresenta, conforme o Ofício nº 69/2010-CMA, 
a Presidência envia a matéria à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

É o seguinte o Ofício nº 69/2010-CMA:

Of. nº 69/2010-CMA

Brasília, 5 de maio de 2010

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão, em reunião realizada em 4-5-2010, 
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aprovou, em decisão terminativa, a adequação e conso-
lidação da redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 
138, de 2009 (Projeto de Lei nº 4.686, de 2001, na ori-
gem), que “torna obrigatória a manutenção de exemplar do 
Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços e dá outras provi-
dências”, de autoria do Deputado Luiz Bittencourt.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagran-
de, Presidente.

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

– Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2004, de auto-
ria do Senador Marcelo Crivella, que acrescen-
ta parágrafo único ao artigo 11 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, Autarquias e das fundações públicas 
federais (tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 305, de 2004); 

– Projeto de Lei do Senado nº 622, de 2007, de au-
toria do Senador Cristovam Buarque, que acres-
centa dispositivos à Lei nº 9.096, de 19 de setem-
bro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da 

Constituição Federal, para estabelecer regras de 
fidelidade ao programa do partido; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2010, de autoria 
do Senador Raimundo Colombo, que acrescenta 
artigo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Tendo sido aprovados terminativamente pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os 
Projetos de Lei do Senado nºs 76, de 2004; 622, de 
2007; e 20, de 2010, vão à Câmara dos Deputados; e 
o Projeto de Lei do Senado nº 305, de 2004, prejudi-
cado, vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 182, de 2010 
(nº 374/2010, na origem), do Presidente da Repúbli-
ca, encaminhando a Programação Monetária para o 
terceiro trimestre de 2010.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos, em regime de urgência, tendo em vista o § 2º 
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de junho de 1995, que 
preceitua: “O Congresso Nacional poderá, com base em 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Se-
nado Federal, rejeitar programação monetária a que se 
refere o caput deste artigo, mediante decreto legislativo, 
no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.”

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Presidência recebeu, do Presidente da República, 

as seguintes Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As matérias vão à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Inscrita como primeira oradora a Senadora Serys 
Slhessarenko. (Pausa.)

S. Exª não está presente.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é num clima de uma certa ressaca moral 
que realizamos esta sessão tão intimista, com a pre-
sença de V. Exª, do Senador Cristovam Buarque e mi-
nha própria. Afinal de contas, o Brasil fez um primeiro 
tempo excepcionalmente eficaz e se descontrolou no 
segundo tempo. A Holanda mostrou mais solidez, mais 
perseverança e mais aprumo técnico. E agora estamos 
fora da Copa do Mundo, nas quartas de final, o que 
não é desonroso, mas é pouco quando levamos em 
conta o peso específico da maior potência futebolística 
mundial que é o Brasil.

Eu estranhava muito, Presidente, os métodos 
do técnico Dunga, quando impediu o livre acesso da 
imprensa às informações, desinformava a todos nós; 
autoritário, portanto.

Quando todos diziam que ele tinha que convocar 
Ganso, Neymar, Ronaldinho Gaúcho e até Adriano – 
se viu hoje a falta que um Adriano fazia ali, jogador de 
força, de choque, de impacto –, ele fez ouvidos moucos, 
ouvidos de mercador; valia o que ele pensava. Foi um 
momento assim de muita demonstração de autorita-
rismo mesmo. E, por outro lado, a impressão que me 
passa é que Dunga montou uma equipe, um time e um 
esquema de jogo à imagem e semelhança dele, que 
foi de razoável para bom cabeça de área. Ele montou 
um time cabeça de área.

Maradona, que foi um excepcional atacante, mon-
tou na Argentina – pode ser até que perca da Alema-
nha – um time de minimaradonas: todo mundo para 
frente, todo mundo querendo fazer gol, todo mundo 
querendo golear, um futebol alegre que lembra o do 
Santos atual. Não sei o que vai dar entre Alemanha 
e Argentina. A Alemanha está muito bem, um time 
consistente, com futebol menos bonito, e a Argentina 
com um futebol lindo – nem sempre dá certo futebol 
lindo senão o Brasil teria sido campeão em 82. Mas o 
fato é que o esquema mediano, no bom sentido, me-
díocre, montado pelo técnico Dunga não foi bastante 
para se chegar às finais ou sequer às semi-finais do 
campeonato.

É recomeçar. Exemplo para mim está no técnico 
do Santos Futebol Clube. Exemplo para mim está no 
esquema solto daqueles meninos que jogam como 
se estivessem num churrasco na casa de amigos, 
sem nenhuma preocupação, sem nenhum desvão 
psicológico. O Santos, até quando perde, eu que sou 
flamenguista roxo, é o único time que me dá gosto de 
ver jogar no Brasil. Ele joga o futebol que os brasileiros 
gostam de ver jogar.

Perceba, Sr. Presidente, que toda vez que algum 
time excepcionalmente bom, bonito perdeu uma copa – 
isso aconteceu em 1954, quando a Hungria de Puskás 
perdeu para a Alemanha, com aquele futebol geomé-
trico da Alemanha –, logo depois criou-se a ideia de 
que não dava certo jogar bonito como a Hungria, e, 
sim, jogar feio como a Alemanha.

Em 1974, o carrossel holandês de Cruyff perde 
para a mesma Alemanha. O futebol lindo, moderno, 
alegre, gostoso de ver, genial da Holanda perde para 
a eficiência retilínea, geométrica da Alemanha. A Ho-
landa não merecia ter perdido, mas perdeu. Depois 
veio o futebol força outra vez.

Em 1982, renasce o futebol arte. Há aquela final 
antecipada: Brasil x Itália. O Brasil, se jogasse mil vezes 
com aquele time da Itália, aquele time de Zico, Falcão 
e outros, ganharia 999 e perderia só aquela. Mas per-
deu. Logo em seguida, vem a era Dunga.

Eu estava vendo que alguns jogadores que o Dun-
ga levou fariam muito melhor papel no UFC, Ultimate 
Fighting Championship, pelo tamanho, pela força física, 
por tudo, quando nós precisávamos mais da magreza 
do Neymar, da molecagem do Neymar; da alegria do 
André, do Wesley; da arte, da precisão gersoniana, 
didiana, do Ganso e da genialidade do Ronaldinho 
Gaúcho. “Ah, está mal!”. Nossa, o Ronaldinho Gaúcho, 
quando está mal, é melhor quase que todo mundo. 
Quando está mais ou menos, é selecionável mesmo. 
Quando ele está bem como está agora, embora não 
no seu auge, não há – pelo menos não sei – naquela 
seleção quem jogue melhor que Ronaldinho Gaúcho. 
O Kaká desequilibrava, mas Kaká não é Ronaldinho 
Gaúcho, essa é a verdade. Pode ser melhor para gen-
ro. Se tiver que escolher, Senador Cristovam Buarque, 
entre minha filha se casar com Kaká ou com Ronaldi-
nho Gaúcho, eu não discutiria: é o Kaká. Claro, ia ser 
tranquilidade o tempo todo. Não ia ter briga. Mas se 
eu tivesse que escolher para um time meu, com toda 
a confusão, colocaria o Ronaldinho Gaúcho. Eu diria: 
olha, você é o meu genro, mas o meu jogador de fu-
tebol é o Ronaldinho Gaúcho. O terrível é que não te-
nho capacidade nem de escolher o meu genro e nem 
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de escalar ninguém para a seleção, porque as minhas 
filhas, cada uma é dona do seu nariz, e eu não sou 
técnico de futebol.

Mas, Sr. Presidente, nesta sessão que antecede 
as sessões de terça e quarta, esforço concentrado, 
sugiro a V. Exª que organizemos, nesse período que 
antecede as eleições, que façamos esforços concen-
trados, ou seja, sessões não deliberativas no mais das 
vezes, e sessões deliberativas durante determinados 
dias, com pauta cheia, para mostrarmos a eficácia do 
esforço concentrado. Sugiro que façamos isso.

No próximo esforço concentrado de 6 e 7 de ju-
lho, teremos matérias importantes – suponho que a 
PEC da Juventude, a PEC do Divórcio, talvez; tenho 
muita convicção de que a PEC de minha autoria, que 
prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Ma-
naus, será votada. Há um acordo com V. Exª nesse 
sentido, há um acordo com os Líderes de Governo e 
de Oposição, inclusive para quebrar interstícios para 
votarmos tudo num dia só. Isso é um grande alento 
para um polo que já começa a perceber o rareamento 
dos investimentos, porque se aproxima daquele prazo. 
O deadline não é o 2023, prazo de vigência atual dos 
incentivos. É o prazo de maturação de um empreen-
dimento industrial que vai de 8 a 10 anos. Então, as 
pessoas já estão com medo de investir. Isso dará um 
grande alento e fará com que, numa época em que o 
Brasil retoma o crescimento, nós possamos ganhar 
bastante confiança. E a confiança é fundamental quan-
do se trata de economia.

Eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, e vou 
ressaltar de novo na terça e na quarta-feira, que o 
comportamento adotado pelo Governo foi correto, 
porque, em vez de olhar a autoria – ah! o autor é um 
Líder de Oposição, então vamos impedir a votação –, 
o Ministro Alexandre Padilha, de maneira muito correta 
e representando o Presidente Lula, foi a uma coletiva e 
disse as prioridades das matérias, e, entre elas, está a 
PEC nº 17, que prorroga os incentivos fiscais da Zona 
Franca de Manaus, PEC a qual me refiro e da qual tive 
a honra de ser o primeiro signatário.

É assim que nós lidamos aqui, ou seja, eu estava 
fazendo um inventário, mais de 80% – 86%, 87%, talvez 
– das matérias que o Governo manda têm recebido o 
nosso apoio, ou por serem boas no seu inteiro ou por 
serem boas em parte. E aí nós ficamos de aperfeiço-
ar, fazemos os acordos de plenário, melhoramos, e a 
matéria vai à sanção presidencial.

Nunca fizemos campanha contra o País, nunca 
fizemos oposição ao País, e, sim, oposição a erros de 
Governo. E qualquer Governo comete erros. Quando 

o Governo age com essa mesma elegância, com esse 
mesmo desprendimento, eu não tenho como ficar in-
ventando defeito. Eu tenho que elogiar e agradecer em 
nome do povo do Amazonas.

Voltando ao esforço concentrado, certa vez, uma 
jornalista muito jovem me perguntou se essas para-
das para se fazer campanha eleitoral não diminuíam 
o Congresso. Eu disse: não, minha querida e jovem 
amiga, não. Primeiro, devo lembrar que eu e outros 
apanhamos nas ruas, fomos presos para ter eleição 
direta, uma luta muito bonita e muito dura, de anos, 
para ter direta, para ter anistia, para ter eleição para 
prefeito de capital, para Governador de Estado, para 
Presidente da República. Portanto, eleições que cada 
dia serão mais livres no País. Não dá para nós, de 
repente, entendermos que os discursos que fazemos 
aqui, nesta Casa, com a Casa esvaziada, e um elogio 
ou outro, sejam mais importantes do que estarmos nas 
ruas, prestando contas, exigindo e cobrando do povo 
para que ele exija de nós efetiva prestação de contas, 
para, ao fim e ao cabo, nós deixarmos claro, deixarmos 
patente, se somos ou não somos capazes de retornar 
ao Parlamento, se merecemos ou não merecemos o 
voto popular, se merecemos ou não merecemos a 
consideração dos nossos coestaduanos.

Respondi para ela também, pois era a época da 
campanha eleitoral americana: olha, pedir que se fique 
aqui na eleição, na época exatamente pré-eleitoral, 
todos os dias, batendo ponto burocraticamente, seria 
como pedir à Senadora Hillary Clinton, ao Senador 
John McCain, ao Senador Barack Obama, que não 
fizessem campanha; que não fossem a Ohio, não fos-
sem a New Jersey, que não fossem a New Hampshire; 
que simplesmente ficassem no Senado e esqueces-
sem a campanha.

Isso não serve, isso desserve à democracia.
Então, parece-me que o sistema de convocação 

de períodos de esforço concentrado é o mais eficaz, 
sem prejuízo nenhum das sessões que podem servir 
para o debate, para o diálogo.

Eu pretendo, volta e meia, vir aqui, mesmo que 
não haja sessão, mesmo estando em campanha, mes-
mo que não haja sessão deliberativa, eu pretendo volta 
e meia aparecer. Nas sessões deliberativas de esforço 
concentrado, eu estarei do começo ao fim delas.

Dessa vez, na verdade, lá e cá, onde eu estiver, 
olhar pelo meu Estado. O meu Estado, Presidente...É 
uma ocasião rara e ímpar que eu tenho de transmitir 
a V. Exª, que foi Presidente do País e conhece muito 
bem a realidade de uma região que visitou tantas ve-
zes. O Senador Cristovam, certamente, haverá de co-
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nhecer, não sei se com tantos detalhes. O meu Estado 
é imenso: 1,5 milhão quilômetros quadrados. Mais do 
que isso: mais de 1,5 milhão de quilômetros quadra-
dos. É um Estado que tem apenas 61 Municípios; 61 
Municípios enormes, de difícil acesso. 

Eu diria que, daqueles milhares de rios, para efei-
to de organização de uma luta política, nós temos de 
trabalhar com seis grandes rios, seis rios gigantescos. 
O rio Negro tem mil afluentes. O rio Negro tem, se le-
varmos em conta Manaus, que tem a maior densidade 
eleitoral de todas, porque no rio Negro estão Manaus, 
Novo Airão, Barcelos, que foi a primeira capital do 
Estado, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da 
Cachoeira. São cinco Municípios. 

Aí nós temos rio Amazonas. São doze Municípios, 
aí vou para dezessete. Temos Nhamundá, Parintins, 
Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, São Sebastião 
do Uatumã, Urucará, Itapiranga, Silves, Urucurituba, 
Autazes e Itapiranga. São doze Municípios, totalizan-
do dezessete já. 

Aí vamos para o rio Madeira. O rio Amazonas 
é bastante denso, como o rio Madeira também tem 
uma boa densidade eleitoral. Rio Madeira, aí nós te-
mos Apuí; Humaitá – que já deu três Governadores de 
Estado para o Amazonas, diversos parlamentares de 
excelente qualidade –; Manicoré, terra onde nasceu o 
ex-Governador José Lindoso, que foi seu colega, seu 
amigo e meu amigo; Novo Aripuanã; Borba, que realiza 
uma festa religiosa belíssima, a festa de Santo Antô-
nio de Borba, e Nova Olinda. Então nós temos aí seis 
Municípios. Com dezessete, vinte e três. 

Agora eu estou obrigado a listar todos. 
Nós temos então o rio Purus: Beruri, Lábrea, Ca-

nutama, Tapauá, Pauini e Boca do Acre. Vinte e três 
com seis, vinte e nove. E acho que não citei Manaus, 
enfim. Citei Manaus, mas não sei se contei como Mu-
nicípio do rio Negro, e ele é banhado pelo rio Negro, 
é um Município banhado pelo rio Negro. 

Aí temos o rio Juruá. O rio Juruá tem: Juruá, Gua-
jará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Carauari. São 
sete Municípios. 

Então, 30 Municípios, mais ou menos, é o que 
já tenho aí. 

Aí, vamos para o rio Solimões. Falei rio Negro, 
Madeira, Amazonas. Negro são 5 Municípios, Amazo-
nas são 12 Municípios, 17. Aí são seis, se não me en-
gano, do rio Madeira, seis do rio Solimões, seis do rio 
Purus, seis do rio Juruá. Cada um deles tem milhares 
de afluentes, milhares e milhares de lagos; tem uma 
vida e um mundo por trás de cada rio desse. Esses 
são os principais. 

Vamos para o Solimões. Temos começando de 
cima, lá da fronteira: Tabatinga, Atalaia do Norte, Ben-
jamin Constant, São Paulo de Olivença, Maturá, San-
to Antônio de Içá, Tonantins, Jutaí, Fonte Boa, Uarini, 
Alvarante, Tefé. 

Aí vamos, entrando no rio Juruá, mas, ainda na 
grande calha do rio Solimões, temos Maraã e Japurá, 
aí temos Coari, Codajás, Anori, Anamã, Beruri, Careiro 
da Várzea, Manacapuru e Manaquiri. Alguns Municípios 
têm mais de um rio banhando e são ligados por estra-
das. Alguns são dos outros que já citei, mas esses são 
claramente ligados por estradas, são das cercanias de 
Manaus. Aí, temos: Rio Preto da Eva, Iranduba, Careiro 
Castanho e Presidente Figueiredo.

A impressão que eu tenho é que, se contei Ma-
naus como o quinto Município do rio Negro, eu citei 
aqui os 62 Municípios do Estado. Manaus é uma ci-
dade imensa, uma cidade com uma periferia larguís-
sima, com problemas gravíssimos, numa situação de 
segurança bastante precária, uma situação de saúde 
delicada e uma cidade fascinante ao mesmo tempo, 
como o interior do meu Estado é fascinante. Há lugares 
que são inesquecíveis para os visitantes e são sem-
pre emocionantes para os que visitam sempre esses 
Municípios, como é o meu caso.

Eu aproveito para prestar uma homenagem a 
cada desses Municípios, a cada um deles. Sei que 
são diversos os problemas, alguns são comuns a to-
dos, são diversos os níveis de desenvolvimento, são 
diferentes as potencialidades de um modo geral, eles 
têm em comum enormes dificuldades econômicas. O 
Município de Coari é um Município rico; o Município de 
Presidente Figueiredo é, de certa forma, autossuficiente; 
o Município de Manaus é visivelmente autossuficiente 
– esses três. E alguns Municípios são fortes também, 
como de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Tefé, São 
Gabriel da Cachoeira, de uma certa forma, Tabatinga – 
são Municípios grandes. Eu citei os 62, quer dizer, fiz 
uma radiografia aqui política do meu Estado, Estado 
que eu amo, que merece toda minha luta.

Aproveito, Sr. Presidente, para fazer um registro 
muito auspicioso da Pesquisa Datafolha. Quando me 
perguntaram: A pesquisa Ibope está correta? Eu digo: 
“Parece-me que sim”.

Eu não tenho confiança em todos os institutos, 
mas não tenho o hábito de ficar discutindo nem batendo 
boca com institutos de pesquisa. E tenho visto o Ibope 
fazer pesquisas muito corretas. Então, acredito que o 
Ibope aferiu, dentro do seu método, com correção.

A pesquisa Datafolha, que corresponde a um outro 
momento além da pesquisa do Ibope, traz alguns dados 
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alvissareiros. Primeiro, a Senadora Marina se mantém 
firme com uma votação bastante consistente à altura 
dos seus 10%, o que não é pouco para quem tem um 
Partido pequeno, um Partido diminuto. Isso revela muito 
o valor pessoal da já candidata Marina Silva.

É óbvio que o prestígio do Presidente Lula está 
evidenciado quando ele transfere 38%, segundo o Da-
tafolha, para a sua candidata, a Drª Dilma Rousseff. 
Obviamente está evidenciado. Qual é a capacidade de 
continuar transferindo? A gente não sabe. Eu traçaria 
um parâmetro. Quantos votos teria o próprio Lula se 
fosse candidato? É óbvio que teria muito menos do 
que o nível de aprovação que ele tem. A aprovação é 
76%. Muito bem. Mas não teria 76% dos votos. Teria 
quarenta e poucos no primeiro turno. Então, não sei 
qual será o limite abaixo do qual estancará a candi-
data Dilma Rousseff.

Por outro lado, um dado mais alvissareiro para 
mim não foi Serra estar com 39% entre os três candida-
tos, um ponto na frente – isso é empate técnico –, nem 
o empate técnico com dois pontos na frente, quando 
estão todos os candidatos – os candidatos não serão 
só três, serão cinco ou seis – arrolados. Ele cresce com 
os candidatos todos arrolados. Nem considero que seja 
tão alvissareiro o fato de estar dois pontos – empate 
técnico ainda – na dianteira no segundo turno. 

Considero extremamente positivo o candidato 
ter-se mantido competitivo, não ter saído atrás na 
pesquisa de um instituto da maior seriedade, que não 
trabalha para candidato, que trabalha só para o seu 
jornal, que é a Folha de S.Paulo. Considero positivo 
que, no meio de toda essa história, de toda essa con-
fusão gerada em torno de quem seria ou de quem não 
seria o Vice do candidato a presidente José Serra, ele 
tem crescido. Ou seja, ter retomado patamares de que 
já usufruiu num passado recente e que, por quaisquer 
razões, deles havia decaído, descido. Qualquer pessoa 
diria: puxa vida, teve certa exposição. Teve. Truncada. 
Suas vinhetas foram cortadas e não exibiram sequên-
cia nenhuma. Sob esse aspecto, eu diria, de maneira 
muito amena, teve menos sorte do que sua concor-
rente, que teve todas as suas vinhetas publicadas e 
multas posteriores às vinhetas. Mas o candidato José 
Serra teve suas vinhetas truncadas, mas, mesmo as-
sim, teve uma certa exposição, que não tem faltado à 
sua adversária.

A expressão entre nós no Partido é: será que 
toda essa confusão não empacou o crescimento dele 
e não serviu para atravancá-lo? Quem vai ser o vice? 
O DEM entra? O DEM não entra? Enfim, isso me dava 
uma dor muito grande, porque jamais passou pela mi-

nha cabeça que o DEM fosse deixar de estar conosco. 
Jamais passou pela minha cabeça. Seria ruinoso para 
a candidatura Serra e um suicídio para o próprio DEM, 
que teria todo o direito de lançar um candidato próprio 
se quisesse. Claro! Todo mundo tem. É saber se vale a 
pena, é saber se o partido se preparou para isso.

E aí escolhe-se Alvaro Dias, que seria um gran-
de candidato. Acabou não sendo, e o candidato foi o 
Deputado Índio da Costa. As pessoas dizem: “O De-
putado Índio da Costa não é conhecido.” Digo: “A Dou-
tora Dilma Rousseff, que hoje é conhecida de todos, 
não era conhecida de ninguém até ser lançada pelo 
Presidente Lula.” Logo, nesta sociedade midiática em 
que vivemos, o Deputado Índio da Costa será conhe-
cido em pouco tempo como um homem sério que é, 
Relator do Projeto Ficha Lima...

Certa vez, Sr. Presidente, ele me disse num jantar 
em que estivemos juntos, eu e ele – gosto muito dele –, 
ele me disse: “Arthur, eu tenho certeza de que eu vou 
mais do que dobrar a minha votação para Deputado 
Federal aqui no Rio. Elegeu-se com setenta e poucos 
mil votos apenas. Agora, se houver impasse nessa 
história de Governo do Estado, eu estou disposto a 
arriscar o mandato, eu estou disposto a sair candidato 
e prestar esse serviço, porque entendo ser bom para 
o Serra, entendo ser bom para mim”.

Ele já estava com esse ânimo, com esse espírito, 
e a pessoa que se doa sempre merece respeito, sempre 
merece consideração, uma consideração a mais.

E aí ele tem as características da juventude. 
Inexperiente? Nossa! Nossa adversária nunca dispu-
tou mandato. Ele disputa o quinto mandato. Venceu os 
outros quatros, três locais e um federal. Quatro man-
datos parlamentares. É um jovem de vida ilibada, é um 
jovem disposto a percorrer o País, vai cair na simpatia 
das pessoas, é uma figura que fala bem. A última vez 
que o vi em televisão foi no programa do Jô Soares, 
falando sobre o Ficha Limpa; ele foi brilhante na sua 
apresentação. Então, obviamente que, de minha parte, 
empresto a ele todo o meu modesto apoio da maneira 
mais entusiasmada.

E volto a registrar um agradecimento, agradeci-
mento que sei que não é meu, é da minha Bancada, 
é do meu Partido, ao Senador Alvaro Dias, pela forma 
elegante com que se portou durante todo esse episó-
dio. Afinal de contas, Alvaro foi anunciado pelo twit-
ter; enfim, foi algo inadvertido. Mas ele também soube 
que não era candidato pelo twitter, e não deu um pio, 
ficou simplesmente na reserva que cabia àquele que 
quer de fato ganhar a eleição, àquele que quer de fato 
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colaborar para que a eleição seja exitosa por parte do 
seu candidato.

Então, eu imagino que o prestígio do Senador 
Alvaro Dias, para a Nação, não tenho dúvida de que 
sim, mas para o seu Partido cresceu e muito, cresceu 
e muito, porque revelou uma enorme generosidade, 
uma enorme capacidade de doação. Se alguém me 
disser: Poxa, ficou satisfeito de ter sido trocado da 
posição, eu não acredito. Aí é um robô, não é um ser 
humano. Obviamente que, se eu fiquei triste, ele pode 
ter ficado no mínimo 10 vezes mais triste do que eu, 
sob pena de ter algum problema psiquiátrico, e ele não 
tem nenhum. Então isso é hipocrisia! Obviamente que 
ficou triste, mas obviamente que soube sofrear esse 
sentimento de tristeza em nome de um projeto maior. 
E isso é o que eu espero de todos os aliados numa 
campanha que, para mim, será limpa, de debate, sem 
dossiê, sem invencionice; uma campanha de debate 
para se ver quem será o melhor! Conclamo os candi-
datos todos, a candidata Marina, o candidato Serra, 
a candidata Dilma, a não se escafederem de debate 
nenhum, de nenhum debate. Por que fugir do debate? 
Essa é a pergunta mais fundamental, irrespondível!

Na minha convenção, Sr. Presidente, anunciei 
que, apesar de desfrutar de posição muito privilegia-
da nas pesquisas hoje, se me chamarem a um deba-
te a que estejam presentes três professores, ou dois 
cientistas, ou três líderes comunitários, se for esse o 
debate, debate de boa-fé, decente, eu irei, sozinho ou 
acompanhado, mas eu irei. Não fugirei jamais de ne-
nhum! Essa história de estar bem em pesquisa não me 
faz fugir de debate, como eu não procuro debate por 
eventualmente estar mal numa pesquisa. Eu vou ao 
debate porque é o meu dever. O que eu estou fazendo 
aqui agora, depois de um jogo do Brasil, numa sexta-
feira, a esta hora da tarde aqui? Estou debatendo; estou 
aqui pronto para debater; estou cumprindo aqui o meu 
dever. Então eu entendo que o debate não pode desa-
parecer desse primeiro turno da eleição presidencial, 
sob pena de nós emascularmos a eleição. A eleição 
não pode ser emasculada, não pode ser turvada pela 
falta de compromisso com a exposição das ideias. Só 
não expõe suas ideias quem não as tem. Eu tenho 
certeza de que todos os três candidatos, qualificados 
como são, senão não seriam candidatos dos seus par-
tidos, são partidos tão respeitáveis, todos têm ideias 
para apresentar. Posso não concordar com as ideias 
de um ou de outro, de uma ou de outra, em algumas 
coisas; concordo com Marina em algumas coisas, con-
cordo com Dilma em algumas coisas, quando se trata 
de algumas abordagens econômicas, e obviamente 

concordo muito mais com o meu candidato, senão eu 
não estaria no Partido dele, nem ele estaria no meu 
Partido, haveria um desajuste. Mas sei que cada um 
tem as suas ideias para apresentar. Então que cada 
um apresente as suas ideias. Que ninguém se furte 
a apresentar as suas ideias. O Brasil não perdoaria 
isso a nós.

Nos Estados Unidos, isso é impensável! E vou 
citar o exemplo para o brasileiro. Nos Estados Unidos, 
isto é impensável: um candidato que fuja de um deba-
te simplesmente vira farelo, ele desaparece perante a 
opinião pública e a opinião eleitoral dos Estados Uni-
dos. Isso é assim na Europa também. E é assim no 
Rio Grande do Sul. Eu vejo no meu Estado as nove-
horas que os candidatos fazem para debater: só vou 
naquele, não vou naquele outro. E vai, aí toma todas 
as maracujinas do mundo para ir, para garantir uma 
dianteira, enfim, uma coisa incrível que mostra como 
o meu Estado precisa, nesse campo, evoluir demo-
craticamente.

Mas eu estava um dia no Rio Grande do Sul, e 
a atual Governadora Yeda Crusius, que era Deputada 
como eu, me disse: “Arthur, nós vamos ali, porque eu 
vou debater com o Tarso Genro”. E aí eu falei: Yeda, 
hoje? E ela falou: “Hoje, é! Semana passada, eu debati 
com ele, com o Collares”, com não sei quem. E aí eu 
percebi que, no Rio Grande do Sul, debater era cor-
riqueiro, era como ir à feira comprar uma laranja. No 
Rio Grande do Sul, é rádio o tempo inteiro, é debate o 
tempo inteiro. Os debates radiofônicos são frequentes 
no Rio Grande do Sul. E lá não se cria, não cresce, 
não evolui político que fuja do debate. Tem que estar 
no debate!

Eu fiquei com inveja e disse: nossa, aqui, onde a 
Yeda faz política, e onde o Tarso Genro faz política, e 
onde o Alceu Collares faz política, e onde faz política 
o José Fogaça, aqui eles debatem a toda hora, o tem-
po todo. É lugar-comum, Senador Cristovam. Como a 
gente põe uma gravata para vir para o Senado, eles, 
antes de colocarem a gravata, vão para o debate. En-
tão, não haverá nenhum nervosismo extra quando, 
por exemplo, se defrontarem a Yeda, o José Fogaça, 
o Tarso Genro numa eleição presidencial. Eles vão a 
todos os debates. Quem não for perde, desaparece. 
Ganhando ou perdendo, tem que ir no primeiro e no 
segundo turno. O mesmo Rio Grande do Sul que não 
tolera troca-troca de partidos; o mesmo Rio Grande 
do Sul que já pune trânsfugas há muito tempo. Esse 
mesmo Rio Grande do Sul que exige fidelidade parti-
dária e que não deixa de ser um exemplo para nós em 
muitos pontos, nós que temos um País valoroso, com 
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Estados da Federação que têm, cada um deles, uma 
história muito bonita para contar. Mas o Rio Grande 
do Sul nos dá estes dois exemplos: debate é sagrado, 
tem que ir e, ao mesmo tempo, fidelidade partidária, 
fidelidade aos ideais de um partido é o mínimo que se 
pode esperar de quem leve a si próprio a sério e leve 
as suas assinaturas a sério.

Então, assino num partido, aí vejo que não, aqui 
eu não me elejo, então eu vou pular para outro em que 
eu me eleja. E, depois, eu ainda espero que o eleitor 
me leve a sério. E o pior é que, se o eleitor me leva a 
sério, aí eu entro em parafuso, porque tudo o que eu 
espero é que o eleitor não leve a sério os que se por-
tam desse jeito e privilegie as pessoas que pagam os 
seus preços, que pagam as suas penas e que ficam 
firmes nas suas posições.

V. Exª não tem ideia do valor que teve sua cam-
panha na eleição presidencial passada, tendo como 
candidato a Vice-Presidente da República o meu que-
rido amigo, falecido amigo, Senador Jefferson Péres. 
V. Exª não tem ideia.

Perguntar seu percentual? Não tenho o menor in-
teresse em saber que percentual V. Exª teve e nem de 
me lembrar do percentual. Interessa-me o percentual 
de ideias que foram lançadas ao debate. Isso é o que 
interessa. Afinal de contas, quem decide o percentual da 
gente é o povo; percentual é com o povo, não é nosso 
departamento. Nosso departamento é colocar ideias. 
O departamento do povo é nos dar o percentual que 
ele achar que deve: alto, baixo. Numa eleição, baixo; na 
outra, alto. É um pouco assim nessa gangorra, nessa 
roda gigante da política, onde não cabem as vaidades, 
não cabem as prepotências, as arrogâncias, porque é 
roda gigante mesmo: está lá em cima, daqui a pouco 
desce; na outra volta, é para sair da roda gigante. Em 
algum momento, todos nós saímos da roda gigante. 
Em algum momento, todos nós estivemos ou estare-
mos no ápice da roda gigante, vendo a cidade inteira, 
vendo as luzes da cidade.

Portanto, eu não considerei de forma alguma 
desperdício a sua candidatura.

Igualmente, apreciei a candidatura da Senadora 
Heloísa Helena, que mostrou duas coisas muito boni-
tas. Primeiro, a coragem de disputar, abrindo mão de 
um mandato competitivo de Senadora que ela tinha. 
E, depois, a humildade de virar Vereadora em Maceió, 
numa eleição em que ela concorreu praticamente so-
zinha, mas que poderia ter perdido, não por falta de 
votos, mas por falta de legenda – como Dante de Oli-
veira perdeu uma eleição para Deputado Federal por 
falta de legenda pelo seu partido; depois ele veio para 

o meu, lá em Mato Grosso. Isso não impediu que ele 
fosse Governador nem que entrasse para a História 
como – chegou a ser Ministro de Reforma Agrária do 
Presidente Sarney – o homem das Diretas Já. Isso 
ninguém tira dele, vai ficar.

Portanto, entendo que estamos chegando numa 
hora em que, quanto mais formos claros para falar 
para a população, mais esclareceremos a popula-
ção. Essa história de “não vim para explicar, vim para 
confundir” é muito bom para artista pop dizer, não é 
bom para homem público dizer. Homem público tem 
de dizer: vim aqui para esclarecer, vim aqui para não 
deixar dúvidas, vim aqui para deixar bem nítido que 
quem concorda com as minhas ideias não vai ter dú-
vidas quanto a elas. Não quero que alguém concorde 
pela metade com as minhas ideias e nem quero dei-
xar alguém discordar das minhas ideias injustamente; 
eu quero espaço para colocar as minhas ideias com 
clareza. Acho que isso deve ser o objetivo de toda e 
qualquer figura pública.

Então, Presidente, queria dizer a V. Exª que agra-
deço pelo tempo. Acabei dando uma técnico de futebol 
que ainda está meio de cabeça inchada com a derrota, 
com a teimosia de um Dunga. Não quero ficar falan-
do mal dele a vida toda, mas ele não foi um técnico 
aberto, que aceitasse opiniões. Não foi. Sei que dirão 
que a culpa foi do Felipe Melo. Não foi. O Felipe Melo 
perdeu a cabeça dentro de um time que estava com 
a cabeça perdida. Ele apenas foi expulso. Os outros 
não foram, mas estavam atarantados no campo até 
por falta de comando tático. Essa é que é a verdade. 
Preparo físico tinham demais; estavam preparados 
para corrida de fundo, maratonas. Para isso estavam 
preparados, mas não estavam preparados para uma 
Copa do Mundo. Isso tem de ser muito bem avaliado 
aqui no país do futebol, que é uma potência, que de-
veria ser tão invencível no futebol quanto os Estados 
Unidos são invencíveis com sua seleção nacional de 
basquetebol se os profissionais jogarem – profissional 
jogando, não há perigo de eles perderem de ninguém, 
tamanha a supremacia deles. Pois o Brasil é tão bom 
em futebol quanto os americanos em basquetebol; 
mas eles não perdem, nós perdemos. Então, a res-
posta está em organização, está na necessária mu-
dança de rumos.

Acabei dando uma de técnico aqui, improvisado. 
Acabei fazendo um roteiro sentimental pelos grandes 
rios do meu Estado, pelos Municípios que compõem 
o meu Estado. Procurei, se a minha memória não me 
traiu, citar um por um desses Municípios, os 62 Muni-
cípios do meu Estado. Os 61 do interior são enormes, 
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de difícil acesso, e eu sempre brinco com os mineiros 
e com os paulistas dizendo que eles valem pelos 800 
deles em matéria de dificuldade de acesso.

Terminei fazendo uma análise bastante curta – 
não sei se tão curta assim, mas uma análise simples 
– do prélio presidencial, pedindo algo que julgo funda-
mental para nós termos uma eleição bonita. Primeiro, 
limpeza: nada de dossiês, nada de atitudes escusas; 
segundo, debate, muito debate; terceiro, a cultura do 
debate: que o povo perceba e sancione quem não quei-
ra debater, porque, se eu não quero debater, é porque 
tenho alguma coisa para esconder e, se eu tenho algu-
ma coisa para esconder, como é que eu posso querer 
voltar para o Senado, como é que eu posso querer ser 
Presidente da República? Como é que alguém pode 
ser Governador de um Estado, como alguém pode ser 
Vereador, como é que pode ser qualquer coisa na vida 
pública – e o nome está dizendo que é pública a vida 
– se tem alguma coisa a esconder, se não quer expor 
suas ideias? Se minguam ideias, então não pode ser. 
Se tem ideias e não quer expô-las, é prenúncio de au-
toritarismo, é “dunguismo”. Aí vai fazer no País o que 
Dunga fez na seleção: só ele falava, só ele opinava e, 
no final, a Holanda, que, com certeza, era mais demo-
crática, mostrou que dava para virar um jogo contra 
a poderosa seleção brasileira. Portanto, o debate, a 
cultura do debate, a exigência do debate deve estar 
presente na nossa vida pública.

Agradeço, Presidente, a V. Exª pela boa vonta-
de de ter aberto a sessão, seguindo até a praxe de 
se abrir a sessão quando há mais de um Senador, 
mesmo sabendo que o Regimento exige a presença 
de quatro, porque nos propicia uma sessão amena e 
uma sessão em que podemos expor ideias com muita 
calma, com muita tranquilidade, sem a necessidade do 
famoso “pela ordem”, expediente ao qual recorremos 
com muita assiduidade.

Aprendi que mais importante do que tudo no 
Senado, mais importante do que qualquer regra, eu 
aprendi que é o “pela ordem”. Na Câmara, eu já briga-
va muito pelo “pela ordem”. Eu evitava muito a ques-
tão de ordem, porque a questão de ordem exigia o 
respaldo regimental, mas o “pela ordem” era de quem 
pegava o microfone primeiro. E, na Câmara, Senador 
Cristovam – no meu tempo havia menos microfones, 
agora há mais alguns –, o que eu fazia como Líder? 
Tinha que exercer o meu papel de Líder. Eu pegava 
imediatamente um daqueles microfones para mim. Eu 
não deixava um microfone daqueles nem para fazer 
pipi enquanto eu não dissesse tudo o que tinha para 
dizer. Não há microfones em cada bancada. Eu não o 

deixava para nada; estava com fome, barriga roncando, 
mas eu ficava com o microfone para mim. Depois que 
eu vendia o meu peixe, eu podia fazer o que tivesse 
que fazer, porque, se fosse citado, eu teria direito ao 
que aqui é o art. 14 – não sei lá qual é hoje; à época 
era o 91, mas é o art. 14 daqui –, citado, eu voltaria 
com toda a calma e iria à tribuna. É sempre bom nós 
termos espaço para colocar as ideias, e hoje eu pro-
curei fazer isso de maneira muito tranquila, sem ne-
nhuma alegria no coração, com muita tristeza, porque, 
quando eu vi aquele primeiro tempo e aquele gol do 
Robinho, eu disse: “O Brasil não perde essa, vamos 
cuidar da outra etapa”. Infelizmente, não deu, mas é 
assim mesmo. O Brasil não vai parar, não vai deixar de 
cumprir seus destinos porque perdeu uma competição 
esportiva. Temos maturidade suficiente para lidar com 
isso muito bem.

Muito obrigado, Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC) 

– Senador Arthur Virgílio, quero agradecer a V.Exª a 
colaboração que dá ao Senado nesta tarde com as 
palavras que profere numa sessão que, como V.Exª 
reconhece, estamos fazendo um esforço para sus-
tentar, realizar. 

V.Exª não só fez um roteiro sentimental, mas 
mostrou, como homem público que é, conhecimento 
do seu Estado, da geografia, da parte sociopolítica, 
da parte hidrográfica, dos polos econômicos, polos 
administrativos, a relação de todos eles.

V.Exª me fez lembrar um episódio da minha infân-
cia. Naquele tempo, nós éramos obrigados a estudar 
profundamente geografia no sistema de decorar. Era um 
sistema também em que um erro merecia um bolo. 

V.Exª falou do rio Coari. Por causa dele, recebi 
um bolo do Prof. Joca Rego, na cidade de Balsas, em 
1937. Ele perguntou os rios da margem esquerda do 
Amazonas e eu respondi: Javari, Juruá, Tefé — passei 
pelo Coari —, Madeira, Tapajós, Xingu e Tocantins. En-
tão, ele disse: “O senhor esqueceu do Coari.” Depois 
disso, eu jamais me esqueci do Coari, porque recebi 
um bom bolo por ter esquecido esse rio da margem 
esquerda do Amazonas. Até hoje tenho na memória: 
Javari, Juruá, Tefé, Coari, Purus, Madeira, Tapajós, 
Xingu. V.Exª nos deu também uma lição sobre o Esta-
do do Amazonas aqui.

E eu também tive oportunidade de visitar, quan-
do Presidente, dezenove vezes o Projeto Calha Norte, 
ali naquela área do rio Negro, nas cidades de Uare-
tê, Vila Bittencourt e as outras todas que naquela re-
gião mostram o espírito do brasileiro, assegurando o 
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sentimento de pátria até nas fronteiras secas, onde é 
muito difícil. Miguel Torga dizia que esse sentimento 
de pátria é uma linha imaginária: de um lado terra, do 
outro lado terra, de um lado gente, do outro lado gente. 
Passa uma linha abstrata que desperta o mais simples 
touro adormecido.

Ouvi com encantamento V. Exª falar sobre seu 
Estado, valorizando esta sessão.

Infelizmente não me sinto com autoridade para 
analisar o jogo, o desempenho da nossa seleção, seu 
desempenho também na jornada do campeonato mun-
dial, porque não sou um aficionado por futebol. Sou ape-
nas um torcedor, sobretudo do Brasil, mas eu comungo 
da tristeza e do lamento de todos nós pela exclusão 
do nosso País da Copa da África do Sul. Acredito que 
estão sofrendo conosco também os próprios jogadores 
que participaram dessa jornada, pois nós todos acre-
ditávamos que desembocasse no hexacampeonato do 
Brasil. Desejo solidarizar-me com eles.

O Maranhão tem uma coisa singular. A cidade foi 
fundada pelos franceses, mas foram os portugueses 
que derrotaram os franceses e venceram. E colocaram 
na cidade a estátua do La Ravardière – o vencido, e 
não o vencedor, que foi o Jerônimo de Albuquerque. 
Então, como vencidos deste dia, quero solidarizar-
me com esses jogadores e com o nosso time, porque 
acredito que eles também estão sofrendo demais. Eles 
se esforçaram e acredito que pretenderam fazer o me-
lhor, não só no jogo da Holanda mas também contra 
os outros países com que jogaram. 

Quero dizer que tenho a esperança de que, se 
não chegamos ao hexacampeonato na África do Sul, 
poderemos chegar em 2014 aqui no Brasil. E chegare-
mos algum dia, porque o Brasil é, sem dúvida, um país 
que passou a ter no futebol uma grande expressão da 
sua cultura popular, representando a sua identidade, 
embora seja uma coisa paradoxal. Aqueles que estu-
dam a história do Brasil, a sua formação — e nós temos 
aqui o professor Cristovam que conhece tão bem isso 
—, nos livros fundamentais como Raízes do Brasil, 
Casa Grande e Senzala, e outros, sabem que eles 
falam de todas as coisas que levaram aos costumes 
que vieram e que formaram o País. Quanto aos jogos, 
é uma página quase que em branco, porque a eles não 
se referem muitos. Quase que os únicos jogos que no 
Brasil entraram na colonização e na nossa formação 
foram os jogos de carta, porque eram aqueles jogos 
que, da Península Ibérica, vieram para o nosso País 
e que representavam aquele sistema de que Gilberto 
Freire fala tão bem em Casa Grande e Senzala. 

E digo “paradoxalmente” porque o jogo de massa 
e popular na Península Ibérica eram as touradas que, 
graças a Deus, não tiveram êxito aqui no Brasil e não 
foram introduzidas. No México, os espanhóis conse-
guiram introduzir as touradas, que são um certo jogo 
popular. Aqui no Brasil, graças a Deus, não tivemos 
esse tipo. 

E fomos buscar num jogo saxônico e não num 
jogo latino aquilo que dominou a cultura popular bra-
sileira em matéria de jogos, que é o futebol. Isso, de 
certo modo, é paradoxal.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me 
permite, Sr. Presidente?

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

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Inclusive 
uma coisa, Senador Cristovam, que é de se marcar. 
O meu time, o Flamengo, é visto como um time das 
massas, e o é. Mas o primeiro time a promover a in-
tegração racial numa disputa oficial de campeonato 
foi o Vasco da Gama, em 1923, e foi campeão. Nunca 
havia sido campeão antes. Foi campeão com um time 
misto de chamados brancos e negros. Depois, tenta-
ram desqualificar o campeonato legalmente, anular 
o campeonato do Vasco. Ele ganhou. Ele manteve o 
campeonato de 1923. E houve um episódio... Ou seja, 
tanto quanto o rugby – nós vimos o filme “Invictus”, 
dessa figura notável e comovente que é Nelson Man-
dela usando o rugby, dos brancos, para unir brancos e 
negros e acabar com o apartheid, o futebol, no Brasil, 
acabou sendo um fator de grande força no processo 
de integração racial. O Brasil, certa vez, passou pela 
África do Sul – o Presidente, graças a Deus, era Jus-
celino Kubitschek de Oliveira –, ia fazer um jogo lá, em 
pleno apartheid. Os dirigentes brancos da África do 
Sul exigiram que o Brasil só escalasse brancos, não 
escalasse nenhum negro. E os nossos craques eram 
negros, os melhores, naquele momento, como, aliás, 
até hoje. Pelé é o exemplo.E os dirigentes da federa-
ção, que na época tinha um outro nome – não era bem 
CBF, acho que era CBD, Confederação Brasileira de 
Desportos, se não me engano era isso – telegrafaram 
para Juscelino Kubitschek. E ele, percebendo a nega-
tiva repercussão diplomática que isso teria no mundo 
– sendo ele o democrata que era –, mandou dizer que, 
ou o Brasil jogava com o time que o seu técnico qui-
sesse escalar, e poderia escalar um time só de negros, 
só de brancos ou de brancos e negros, dependendo 
da qualidade técnica de cada um desses, sem olhar a 
cor, ou o Brasil não jogaria na África do Sul. E acabou 
havendo o jogo de futebol com eles tolerando que o 
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Brasil colocasse negros em campo. Apupados, vaia-
dos aplaudidos pelos negros locais, foi um momento 
bonito de integração que de certa forma lembrou o 
rugby e a ação de Mandela, remetendo a Juscelino e 
a esse momento. Eu considero que o futebol de fato é 
um esporte muito popular e eu aqui não entendo muito 
não. Eu aqui pratiquei exercício ilegal de treinador e 
pode ser que o Dunga amanhã me processe. Como eu 
tenho imunidade na tribuna, eu estou livre disso. Mas 
pode ser que ele me processe e diga: “Quem é esse 
sujeito que não entende nada de futebol e está dan-
do palpite aqui.” Mas dizem que no Brasil todo mundo 
é um pouco técnico de futebol. Eu acabei de escalar. 
Mais um pouco e eu escalo o Zico para ser o técnico 
da próxima seleção para nós ganharmos o hexa, até 
porque ele merece ser campeão mundial. Mas obriga-
do, Sr. Presidente, por tudo e pela homenagem que 
fez ao meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A abrangência de V. Exª foi boa porque ressaltou o 
aspecto democrático que o futebol tem.

Realmente não há coisa mais democrática que 
um estádio de futebol, onde não há branco, não há 
preto, não há mulato, não há amarelo, onde todos são 
iguais, não há ricos, não há pobres e todos estão uni-
dos pela paixão do futebol que se transformou e se 
transforma naquela...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – V. 
Exª me permite?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Todos 
têm habilidades no pé, na cabeça, e o Maradona tem 
na mão também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– E que é um exercício de democracia um estádio de 
futebol. E o futebol no Brasil tem servido para isso. Ele 
se desdobrou na cultura do botequim, onde só se dis-
cute futebol, e na própria linguagem da família onde as 
pessoas o utilizam. E esse paradoxo é maior também 
porque o futebol começou com esporte de ricos. Foram 
os ingleses que o trouxeram para o Brasil no Século 
XIX e eram de clubes paulistas muito grã-finos. E teve 
até na história do futebol — não sei, há quem conhe-
ça mais do que eu — um episódio, não sei se foi o 1º 
Campeonato de Futebol, em 1914, em que só podia 
jogar branco e um mulato que participava do jogo teve 
que ser caiado, colocar pó, para poder parecer ali no 
meio… Ele jogava assim. Já naquele tempo mostrava 
a aptidão dos miscigenados para esse jogo que se 
transformou numa…

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É 
quase que um autorracismo. O senhor se lembra, Sr. 

Presidente, Heleno de Freitas, brilhante como era e um 
grande jogador, sofria de esquizofrenia. Isso foi se agra-
vando, e ele demorava a entrar em campo, porque ele 
jogava pó-de-arroz – por isso, o Fluminense, seu time, 
ganhou esse apelido de pó-de-arroz. Ele passava pó-
de-arroz no rosto para parecer branco. E, certa vez, um 
outro jogador, se não me engano, o Robson – está no 
livro do Mário Filho – vai passando com uma baratinha 
MG que havia comprado com seu dinheiro de jogador, 
exitoso que era, embora não se pagasse a fortuna que 
se paga hoje, vai junto com o colega, e havia um casal 
de namorados aos beijos e abraços em um poste. Aí o 
Robson diz: “Leva logo para cama”, uma coisa assim, 
uma coisa grosseira. E aí o Robson diz: “Não faz isso, 
não, não está certo. Eu também já fui negro e eu sei o 
que é isso. Não faz isso, não.” Quer dizer, havia quase 
que uma exigência de branqueamento, que hoje está 
superado, graças a Deus.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Outra coisa do paradoxo. 

“Por que o futebol tomou conta do Brasil?” E de-
pois a gente procura explicar, porque é um jogo sim-
ples, das regras simples para ensinar e simples para 
aprender. E também em um País grande como o Bra-
sil, um País de grandes espaços, é um esporte que 
necessita de espaços para que ele seja exercido. E o 
futebol encontrou nos campos de futebol os meninos 
de rua — e todos eles encontram lugar para jogar. 
E depois também só precisam da bola, que no meu 
tempo era bola de meia, era de bexiga. Hoje já há as 
bolas sofisticadas, como a jabulani, e nas discussões 
dos cronistas eu os vejo calcular como ela se desloca 
no ar, diminuindo ou aumentando a velocidade, con-
forme ela gira e essas coisas todas. Mas na realidade 
o futebol hoje é uma expressão da cultura popular bra-
sileira. E, como expressão da cultura popular, é uma 
paixão, hoje é um dia que nós sentimos profundamente 
a derrota do Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma 
grande dor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vamos ouvir, com muito prazer, o Senador Cristo-
vam Buarque.

Perdão eu não dar o aparte que V. Exª havia pe-
dido primeiro, mas quem deveria dar era o Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E eu 
já havia encerrado.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Creio 
que o que eu vou comentar é para chamar a atenção 
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de algo muito especial que V. Exª disse. Em todo o seu 
discurso, prestei atenção, tanto à parte futebolística 
como à parte da Amazônia, como à parte da campanha 
presidencial. Agradeço a referência a minha candida-
tura; fiquei com 2,5% dos votos e acho que cumpri o 
meu papel. Mas, para mim, a última coisa é que foi a 
mais importante, Senador. V. Exª disse, e eu não sabia, 
que o Vasco da Gama foi o primeiro a adotar negros no 
time. E o meu time, Náutico de Recife, só começou a 
aceitar negros nos anos 60. O primeiro negro, aliás, não 
foi um jogador, foi o técnico Gentil Cardoso. E, como 
V. Exª disse, ele foi campeão depois de aceitar negros 
jogando. Claro, ele aceitou talentos que estavam impe-
didos de entrar no campo. Isso é o que acontece hoje 
no Brasil com a ciência, a tecnologia e a cultura, não 
com os negros, mas com os pobres que não podem 
estudar. Temos milhões e milhões de talentos intelec-
tuais impedidos de desenvolver esse talento, como 
antes quando o futebol era só para brancos e não se 
deixava que os negros talentosos entrassem em cam-
po. Hoje, a gente não deixa que cheguem ao final do 
segundo grau, não deixa que eles consigam passar no 
vestibular disputando entre todos. Resultado, deixamos 
2/3 dos nossos jovens de fora porque não terminam o 
segundo grau, o ensino médio. Só 1/3. E esse 1/3 não 
precisa nem ser tão bom porque não precisa disputar 
com esses 2/3. O que a gente precisa fazer é com que 
as escolas sejam todas redondas, que todos comecem 
a jogar a educação a partir dos 4 anos, que joguem até 
os 18 anos e, aí, os melhores serão craques de nível 
mundial. Temos os melhores jogadores de futebol do 
mundo, mesmo perdendo a Copa, isso é uma circuns-
tância, mas não temos um Prêmio Nobel. E mesmo os 
candidatos ao Nobel são candidatos a Nobel da Paz. 
Na Ciência, a gente não tem nem previsão de algum 
que seja... E leva 20 anos. Vinte anos antes já se sabe 
quem pode ou não vir a ganhar. Não temos nenhum. 
E, se alguém identificar algum, é porque está fazendo 
Ciência lá fora. Então, a gente devia aprender com o 
Vasco da Gama e não jogar fora nossos talentos, in-
dependente da cor ou independente da renda. Não é 
mais por causa da cor que a gente exclui do processo 
educacional, mas é por causa da renda, uma vez que 
as escolas para os pobres não são de qualidade. O 
Brasil é um País que tem escolas redondas e escolas 
quadradas. Imaginem se no futebol, Presidente Sarney, 
quando chegasse aqui, tivessem colocado os pobres 
ou os negros para jogarem com bolas quadradas, e 
os brancos jogando com bolas redondas, e na Copa 
só valessem as redondas? Nós não teríamos a quan-
tidade de craques que temos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
Pelé, sem adaptação, ia ganhar com a quadrada. Ele 
iria dar um jeito de ganhar com a quadrada.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Com 
a quadrada se permitissem que a quadrada jogasse. 
Mas não iriam permitir.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
eu digo assim, se dissessem: “Pelé, você só sabe jogar 
com a quadrada, vai jogar com a redonda”. Ele ia se 
adaptar antes dos outros e iria ser o mesmo talento, 
o mesmo Pelé.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu 
concordo, estou de acordo, exatamente, porque tinha 
o talento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
reforço V. Exª, é o talento que aflora.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Exa-
tamente, tem razão, ele tinha o talento. Então, esta 
última parte que eu quero que fique mais registrado 
de todo seu importante discurso: a ideia de que um 
time de futebol foi campeão depois de adotar talentos 
que estavam proibidos de jogar, que eram os negros 
naquela época.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador.

Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Eu tive oportunidade de ressaltar porque era um es-
porte não só esnobe, mas também um esporte de ricos 
e de estrangeiros, dos clubes dos imigrantes saxônicos 
de São Paulo. E paradoxalmente transformou-se no 
esporte dos pobres. E nós temos, sem dúvida nenhu-
ma, que reconhecer que os mais pobres entre os mais 
pobres no Brasil são ainda os da raça negra. 

E já que V. Exª falou em Pelé, quero lembrar 
também, recordando os meus tempos de menino, o 
Leônidas, que era o nosso Pérola Negra.

Quando fui Presidente da República, na África do 
sul existia o Apartheid, e eles não deram visto para 
entrada no país a D. Evaristo Arns, que era Arcebispo 
de São Paulo. Em virtude disso, como Presidente, cor-
tei relações diplomáticas com a África do Sul e proibi 
que participássemos de qualquer evento esportivo 
naquele país.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Lembro-me de sua decisão, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – V. Exª trabalhava naquele tempo comigo e sabe 
disso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Trabalhava. Fui colaborador seu e lembro-me disso. 
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Lembro também que, ao mesmo tempo, o senhor fez 
um gesto pelo outro lado, corretíssimo, de abrir relações 
com todos os outros países sem nenhum preconceito 
ideológico, inclusive com Cuba, país com o qual o Brasil 
se negou a manter relação durante muito tempo.

E vou até fazer mais um registro. Durante essas 
negociações, havia também o registro de todos os par-
tidos. Eu era Chefe de Gabinete do Ministro Fernando 
Lyra, esse grande amigo, e, na hora de mandar para o 
Diário Oficial o registro do Partido Comunista, o se-
nhor diretamente ligou pedindo que mandasse esse 
registro, porque o Ministério da Justiça estava demo-
rando demais para fazer isso.

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

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
fui testemunha.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

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

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Sarney, agradeço estarmos aqui hoje. E 
vou falar, obviamente, do tema que o Senador Arthur 
Virgílio iniciou, mas sob outro enfoque e pegando uma 
palavra que o senhor usou, Senador Sarney, que foi a 
palavra patriotismo, pátria.

Eu quero dizer que, hoje, ao ver o final do jogo 
e, depois, ao sair e ver a cara de cada brasileiro que 
encontrei, senti que o futebol tem mais de uma ma-
gia. Primeiramente, tem a magia do próprio jogo. É 
um jogo mágico, só o fato de jogarmos apenas com 
os pés e não usando as mãos – embora nesta Copa 
até houve algum que soube usar as mãos, e o Juiz 
não viu –, quando nós, os seres humanos, temos o 
hábito de agarrar com a mão. E os grandes jogadores 
fazem mágica o tempo todo apenas usando os pés. 
É uma magia.

A outra magia – e acho que nesta Copa vai ficar 
registrado e que foi uma das coisas mais belas – não 
foi aquele barulho de jeito nenhum, mas as caras das 
pessoas pintadas e as fantasias que as pessoas usa-
ram. Esta Copa dá um livro maravilhoso de fotografias 
das figuras que vemos torcendo. Esta é a segunda 
magia: a da torcida. 

Mas há uma terceira magia, da qual quero falar: 
é a magia de um povo inteiro unido em função de um 
momento preciso, de uma bola e dos 11 jogadores. 
O Brasil é um país que vive essa magia mais do que 
todos os outros. E essa magia se dá casada com um 
sentimento patriótico. 

Hoje, estamos vivendo aquilo que o patriotismo 
traz, que é o lado da tristeza comum de todos os habi-
tantes de um país em função de uma tragédia – alguns 
em função de perder uma guerra, outros em função de 
um terremoto. O Brasil sofre em razão da derrota de 
não trazer para cá a Copa deste ano, que, neste caso, 
seria inclusive a sexta, o Hexa, de que o senhor falou, 
que espero possamos ganhar em 2014.

É sobre esse sentimento patriótico em função 
da bola, em função da seleção que hoje quero falar 
um pouco, enquanto é tempo, porque eu temo, Sena-
dor Sarney, que, dentro de mais algumas décadas, a 
Copa do Mundo deixe de ser por times nacionais e 
seja por times de patrocinadores. Eu não duvido de 
que, daqui a alguns anos, tenhamos, na Copa, jogando 
Nike contra Adidas ou contra Microsoft. Aliás, assim é 
com as corridas de automóvel: as escuderias, e não 
as nações mais. Mas como ainda temos, felizmente, 
as copas em torno a times nacionais, acho que vale 
a pena a gente lembrar que, apesar de a tristeza ser 
um sentimento negativo, é um sentimento positivo o 
patriotismo. A tristeza comum, como a tristeza de uma 
família quando acontece alguma coisa com um dos 
parentes. A família inteira entra em uma crise de sen-
timentos profundos de tristeza.

O Brasil hoje vive a crise profunda do sentimento 
da tristeza da perda do campeonato neste ano de 2010. 
É bonito a gente estar sofrendo isso. Eu não disse que 
é bom, de jeito nenhum, mas é bonito. Quantas músicas 
tristes não são bonitas! Eu, pessoalmente, aliás, devo 
dizer, gosto mais das músicas tristes. Elas me tocam 
mais profundamente do que as alegres, com exceção 
do frevo, que eu nasci ouvindo, já que eu nasci num 
domingo de Carnaval, no centro de Recife. Tirando o 
frevo, a música que me toca é a música triste. 

Eu acho que é bonito, embora seja ruim, incô-
modo. Dói, mas é bonito esse sentimento da tristeza 
de 190 milhões. Esse sentimento de nos sentirmos 
irmanados, todos nós, pelo mesmo sentimento no 
mesmo momento. Esse é um sentimento agradável. 
Não é um sentimento agradável, obviamente, mas é 
um sentimento bonito que a gente precisa despertar: 
o sentimento do patriotismo. 

Mas o que deixa a tristeza maior é quando a gente 
observa a beleza desse sentimento de tristeza comum 
de um povo e percebe que esse povo, nós, brasileiros, 
não sente a mesma tristeza diante de outros fenômenos 
no mínimo tão graves como a perda de um campeo-
nato de futebol. Nós não sentimos a tristeza geral do 
País diante, por exemplo, da calamidade da pobreza 
no nosso País. A gente não sente a tristeza geral de 
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um povo tocado no seu patriotismo, quando a gente 
sabe que 14 milhões e 200 mil brasileiros adultos não 
sabem ler e, portanto, não são capazes de conhecer a 
própria bandeira do país deles, do nosso País, porque 
eles não sabem ler “Ordem e Progresso”. E se não sa-
bem ler “Ordem e Progresso”, não sabem reconhecer a 
Bandeira, porque a Bandeira do Brasil não é só feita de 
cores e de desenhos geométricos; a nossa bandeira é 
feita de cores, desenhos geométricos e um texto escrito. 
Quem não sabe ler não conhece a Bandeira. Se aque-
las letras são misturadas aleatoriamente, o analfabeto 
pensa que continua sendo a Bandeira. Se escrevemos 
ali em um idioma estrangeiro “Ordem e Progresso”, ele 
pensa que continua sendo a Bandeira.

A gente não vê a tristeza tomar conta do Brasil 
por causa do analfabetismo que nós temos. E aí o que 
acontece é que é possível que sejamos campeões 
daqui a quatro anos, mas daqui a quatro anos não te-
remos erradicado o analfabetismo, porque, como não 
há uma tristeza por causa da existência do analfabe-
tismo no território brasileiro, não há o sentimento de 
superarmos isso e erradicarmos o analfabetismo no 
Brasil. E ao não haver esse sentimento, essa vontade, 
essa ânsia de erradicar o analfabetismo, como temos, 
já, a partir de hoje, a ânsia de ganharmos a Copa de 
2014, como não temos a de erradicar o analfabetismo, 
não vamos conseguir fazer. Eu gostaria de ver a ânsia 
por conta da tristeza que nós deveríamos ter de que 
nossas crianças não têm a mesma chance, não têm a 
mesma oportunidade. Algumas nascem com todas as 
chances na vida, outras nascem sem quase nenhuma 
chance na vida. Isso deveria provocar uma tristeza tão 
profunda quanto a tristeza de perder a Copa do Mun-
do, mas não provoca. Nós somos capazes de ver as 
crianças pobres sem escolas, e não sofremos os 190 
milhões de brasileiros, no máximo suas famílias. E até 
as famílias pobres não sofrem com a má escola dos 
filhos, porque os pais nem escolas tinham, e agora têm 
um lugar onde colocar a criança.

Hoje, o Brasil está sofrendo porque não chegou 
à última etapa, mas os jornais dizem que há pessoas 
comemorando porque o Ideb, essa nota das escolas 
brasileiras passou de 4,2 para 4,6. Ou seja, estamos 
comemorando a reprovação, porque a aprovação só 
começa de 5 em diante. Nós estamos comemorando, 
as autoridades brasileiras, sermos reprovados, ape-
nas porque aumentamos um pouquinho a nota ante-
rior de reprovação. É como se o Brasil comemorasse 
agora termos feito – não sei se realmente fizemos –, 
vamos supor, um gol a mais do que na Copa de 1996. 
Perdemos, mas fizemos um gol a mais. Ninguém vai 

comemorar ter feito um gol a mais se foi desclassifi-
cado. No futebol, a gente não comemora a não ser o 
campeonato. Na educação, a gente comemora sair de 
4,2 para 4,6, no ensino fundamental, mantendo, no 
ensino médio, a nota 3,6. 

Falta patriotismo para nos orgulharmos de um 
campeonato mundial de educação. Na verdade, falta 
tanto esse patriotismo, que a gente nem acredita que 
um dia poderemos conseguir para o Brasil o campeo-
nato mundial de educação. 

Nós aceitamos e não ficamos tristes, como fica-
mos pela perda da Copa, porque a escola é tão desi-
gual no Brasil. Alguns meninos entram aos 4 e saem 
aos 25; outros entram aos 7 e saem aos 12. Os que 
entram aos 4 e saem aos 25 estudam em boas esco-
las; os que entram aos 7 e saem aos 12, em escolas 
ruins. Aí vem essa desigualdade. 

E a gente não desperta, pelo nosso patriotismo, 
para que isso desapareça. Nós não conseguimos sentir 
em relação à saúde a tristeza patriótica que sentimos, 
por exemplo, em relação ao futebol. Quantos milhões 
hoje estão esperando para serem atendidos por um 
médico porque não há o médico no posto de saúde 
pública! Quantos estão hoje em fila para serem atendi-
dos e a gente não desperta patrioticamente para dizer 
“vamos ganhar o campeonato mundial de saúde neste 
País!” Não despertamos. Despertamos para querermos 
ganhar o campeonato de futebol daqui a quatro anos, 
mas por que não ganharmos também um campeona-
to da saúde que seja daqui a oito, doze ou dezesseis 
anos, mas sabendo o que fazer a cada ano?

Todos nós sabemos o nome do Dunga, mas 
quantos sabem o nome do diretor da escola onde os 
filhos estudam?

Por que esse patriotismo tão bonito em relação 
ao futebol não se repete em relação aos outros aspec-
tos da vida nacional?

Nós não estamos vivendo o patriotismo de lutar-
mos para que este País saia da guerra civil em que 
está, por conta da violência, da violência do tráfico, da 
violência dos que necessitam e não têm emprego. Nós 
não fazemos isso. Nós não estamos com o patriotismo 
de defender as florestas brasileiras que são incendiadas. 
Comemoramos, às vezes, porque estamos incendian-
do dezenas de campos de futebol por ano só porque 
antes queimávamos mais. Comemoramos queimar 
menos, mas não lutamos para não queimar.

Imagine a tragédia que aconteceria neste País se 
a gente fosse queimar os campos de futebol, derrubar 
as quadras de futebol... Mas a gente derruba, queima 
as florestas e não há um despertar do patriotismo.
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Nós não despertamos nosso patriotismo para 
protegermos os povos indígenas, para protegermos as 
crianças, para protegermos as mulheres que sofrem 
violências. Nós não lutamos com o nosso patriotismo 
para que as prisões onde estão os presos, seja qual foi 
o crime que eles cometeram, tenham condições dignas. 
Que continuem presos, sim, porque cometeram crime, 
mas não precisamos manter a tortura permanente de 
prisões como as que temos no Brasil.

Sr. Presidente, era simplesmente isto que eu que-
ria lembrar: a beleza que senti, apesar do sofrimento 
que também senti, mas a beleza de saber que o povo 
inteiro, 190 milhões, está unido nesse sentimento trá-
gico, que nós todos estamos unidos. 

Tem uma beleza na estética dessa tristeza, mes-
mo que o sentimento nos traga uma dor.

Vamos ver se a gente desperta também para 
as outras dores dos campeonatos que nós perdemos 
neste País todos os dias, todos os minutos: o campe-
onato de toda criança na escola, de toda escola de 
qualidade; o campeonato de uma saúde, onde não 
haja necessidade de fila para ser atendido; o campe-
onato da proteção ambiental, onde nossas florestas 
não sejam queimadas, as águas não sejam poluídas; 
o campeonato de um país sem guerra civil. 

Vamos despertar!
Vamos trazer, sem perder, o patriotismo que te-

mos pelo futebol e darmos esse patriotismo para ou-
tros aspectos da vida nacional.

Vamos nos alegrar quando ganharmos a Copa, 
mas vamos nos alegar quando ganharmos um campe-
onato de saúde, de educação. E vamos sofrer quando 
perdermos uma Copa, mas vamos sofrer também quan-
do vemos a derrota, todos os dias, por conta de outras 
copas que estamos perdendo do ponto de vista do cam-
peonato da civilização, do campeonato do bem-estar de 
um povo, do campeonato dos direitos de um povo.

Soframos, e vamos sofrer ainda muitos dias. Sin-
tamos a dor, sintamos percebendo a beleza de sermos 
um povo que, unido, sofre. O sofrimento é duro, mas 
a união é bela. 

Vamos sofrer essa união com a alegria de sermos 
unidos. E, ao mesmo tempo, como disse o Presidente 
Sarney, dizer que os jogadores fizeram o possível, que 
o técnico fez o possível, que não tem de jogar culpa em 
ninguém por termos perdido. Time perde, não tem jeito 
de time não perder. Eles lutaram ali dentro de campo, 
fizeram o possível. 

Vamos fazer o possível neste imenso campo de 
futebol de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, neste 
imenso time de 190 milhões de pessoas, nós, todos, 

jogadores, querendo ganhar o campeonato de uma 
civilização onde, nós, os brasileiros, sintamo-nos não 
apenas unidos, mas bem. Isso é possível. Pode não ser 
tão rápido como ganhar a Copa daqui a quatro anos, 
talvez leve 20 anos, mas é possível. E a condição fun-
damental é sentirmos que é necessário e é possível, 
que é possível e é necessário, e que é a união de todos 
nós, união que hoje nos faz sofrer, é a união que nos 
faz sofrer pelo que há de errado que poderá fazer com 
que nós tenhamos isso que se chama de o repto, sair 
do mau e chegar ao bom. Usar os recursos que nós 
temos para conseguirmos que o Brasil seja o grande 
País que pode ser, mas que só o será se isso chamado 
patriotismo que a gente tem pelo futebol chegar aos 
outros aspectos da vida nacional. 

Aprendamos com a derrota que sofremos hoje. 
Aprendamos com o futebol, que o Brasil pode ser cam-
peão de muitas outras disputas com o mundo inteiro e 
até mesmo disputas entre nós próprios, brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Muito obrigado a V. Exª. Eu acho que V. Exª traz 
aporte a uma grande e profunda reflexão que todos 
devemos fazer.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu mesmo já tive oportunidade de escrever a res-
peito disso: que éramos pentacampeões, mas que a 
África do Sul já tinha dois prêmios Nobel de Literatura; 
tem também dois da Paz, que são Desmond Tutu e o 
Mandela; e tem um de Ciência, que foi o Dr. Barnard, 
o pioneiro na troca de corações.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Foi 
um artigo seu na Folha.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu escrevi a respeito disso. Mas V. Exª traz essa re-
flexão ao Plenário desta Casa, que eu acho importante. 
Nós não podemos aspirar a ser uma potência militar, 
científica ou de qualquer natureza se não formos uma 
potência cultural e educacional, causa a qual V. Exª 
tanto se dedica.

E, ao encerrar a sessão, quero uma vez mais 
associar o Senado à tristeza do povo brasileiro neste 
dia, ao mesmo tempo em que nós temos a esperança 
de que o futuro nos reserve também grandes vitórias 
nesta área.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está encerrada a sessão e muito obrigado a presen-
ça de todos que nos assistem.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 
minutos.) 
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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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)

VAGO (3,18,29,71,82)

Augusto Botelho   (PT) (27)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
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E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,82,83)

 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).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
46. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
47. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Designação:  11/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Serys Slhessarenko   (PT)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  César Borges   (PR)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  Gerson Camata   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai   (DEM)
Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  Romeu Tuma 

Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (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
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Duque  (PMDB-RJ) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007
7ª Eleição Geral:  14/07/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM) (15)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC)
 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG) (14)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (11)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (10)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

Atualização:  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
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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
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
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.
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV)   

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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