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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 726, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II, alí-
nea “c”, item 12 que o PLC 93, de 2010, que “dispõe 
sobre a substituição de alimentos não saudáveis, nas 
escolas de educação infantil e do ensino fundamental, 
público e privado” seja submetido também à apreciação 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi.

REQUERIMENTO  
Nº 727, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II, alínea 
c, item 12 que o PLC nº 93, de 2010, que “dispõe sobre 
a substituição de alimentos não saudáveis, nas escolas 
de educação infantil e do ensino fundamental, público e 
privado” seja submetido também à apreciação da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão in-
cluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 728, DE 2010 – SF

Requeiro, nos termos dos arts. 258, 259 e 260 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o PLS 
nº 134, de 2010 tramite em conjunto com o PLS nº 
332, de 2009.

Justificação

O Projeto de Lei do Senado nº 134, de 2010, de 
autoria do Senador Marconi Pirillo, possui conteúdo con-
gênere ao Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2009, 
de autoria do Senador Expedito Júnior, que altera a Lei 
nº 10.891, de 2004, que institui a Bolsa-Atleta, com o 
objetivo de ampliar o alcance desse benefício.

Desta forma, em nome da economia processual, 
julgo recomendável a tramitação conjunta das proposi-
ções, conforme prevê o Regimento Interno da Casa.

Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– O requerimento lido vai à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
N° 729, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do ex-Vice-Governador do Estado do Espí-
rito Santo, Senhor Henrique Pretti.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do ex-Vice-Governador, Deputado Federal 
por dois mandatos, Senhor Henrique Pretti.

Dessa forma, nos temos do art. 218 do Regimen-
to Interno e, de acordo com as tradições da Casa, re-
queiro sejam apresentadas condolências:

– A sua esposa Senhora Elma Abreu Britto Pret-
ti e aos seus filhos: Frederico, José Henrique, Ângela 
e Márcia

Endereço da família: Rua Pará, 43 – Ed. Beatrice 
– Praia do Canto – 29101-360 – Vila Velha – ES

Justificação

O Espírito Santo sofreu uma perda irreparável com 
a morte de Henrique Pretti, que faleceu aos 85 anos, 
em Vila Velha, no domingo, dia 11. Durante sua longa e 
produtiva carreira, Pretti foi vice governador do Estado, 
na administração de Arthur Carlos Gerhardt Santos, de 
1971 a 1975, tendo ocupado o governo em diversas 
ocasiões; exerceu dois mandatos de deputado federal e 
também ocupou a presidência da Assembléia Legislati-
va. Deixa a esposa, D. Elma Abreu Britto Pretti, e quatro 
filhos: Frederico, José Henrique, Ângela e Márcia.

Político da velha estirpe, para quem a busca do 
bem comum era uma das finalidades primordiais do 
Estado, Pretti levou à prática suas convicções, e delas 
jamais abriu mão. Tornou-se, assim, um exemplo de 
coerência, de honestidade, inteligência e idoneidade. 
Em sua trajetória, sempre tiveram prioridade os inte-
resses do Espírito Santo, a terra natal que tanto amou 
e a qual dedicou, no exercício da função pública, o 
melhor de seus esforços.

Descendente de imigrantes italianos que se esta-
beleceram em São João de Petrópolis, distrito de Santa 
Teresa, na região serrana do Estado, Henrique Pretti foi 
ainda um exemplo de persistência e força de vontade. For-
mou-se em Contabilidade e, anos depois, em Direito.

Abraçou a carreira política seguindo os passos 
do pai, Frederico, prefeito de Santa Teresa e deputado 
estadual, e da mãe, D. Amália, vereadora e presidente 
do sindicato rural do município.

De homens como Henrique Pretti, pode-se dizer 
que deixam, ao partir, a sensação de que ficamos mais 
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pobres. Sua ausência priva-nos de um exemplo ímpar de 
dedicação a causas maiores, de paixão pela política em 
seu sentido mais amplo, o da busca da igualdade, de res-
peito pelas diferenças e da atuação permanente em favor 
do cidadão e de seus direitos. Pretti fará falta ao Espírito 
Santo, mas temos o consolo da lembrança de seu talento. 
Esta permanecerá, imune à passagem do tempo.

Sala das Sessões, de julho de 2010. – Senador 
Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
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 730, DE 2010

Requeiro, na forma do art. 256, I, do RISF, a reti-
rada da Emenda nº 1, de 2009, de Plenário, de minha 
autoria, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara, nº 
31, de 2007.

Justificação

A emenda por mim apresentada tinha objetivo 
estender a determinação pelo juiz de realização de 
exame de DNA para confirmação de paternidade, em 
parentes do suposto pai, quando este se recusar a 
fazê-lo ou na sua ausência. O Projeto de Lei nº 31, de 
2007, considera a paternidade presumida nos casos 
de recusa do requerido. Trata-se entretanto de maté-
ria bastante polêmica, sobre a qual tive a oportunida-
de de receber argumentos bastante razoáveis acerca 
da tanto da conveniência da medida, assim como em 
sentido contrário. Entendendo que a matéria merece 
maior reflexão da própria sociedade brasileira, antes 
de tomarmos decisão que poderá afetar milhares de 
lares brasileiros.

Sala das Sessões, – Senador Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 731, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, o apensamento e a tramitação con-
junta do PLS nº 54, de 2006, que “Altera a Lei Com-

plementar nº 108, de 29 de maio de 2001, que dispõe 
sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e outras entidades 
públicas e suas respectivas entidades fechadas de 
previdência complementar, e dá outras providências, 
para definir mandato fixo para a diretoria executiva 
dos fundos de pensão públicos” com PLS nº 77, de 
2009, que “Dispõe sobre requisitos para composição 
de diretoria-executiva, conselho deliberativo e fiscal de 
entidade fechada de previdência complementar patroci-
nada por autarquia, fundação, sociedade de economia 
mista, empresa pública e outras entidades públicas 
controladas direta ou indiretamente pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e dá 
outras providências”.

Os dois projetos regulamentam a composição 
e o funcionamento dos órgãos de administração dos 
fundos de pensão, bem como definem critérios para 
a escolha dos dirigentes destas organizações. Diante 
da identidade das matérias, é necessário aplicar o art. 
258 para que eles tramitem conjuntamente. – Senador 
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência designa o Senador Regis Fichtner 
para integrar, como titular, as Comissões de Assuntos 
Sociais; de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva; de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de 
Serviços de Infraestrutura; e, como suplente, as Co-
missões de Assuntos Econômicos; de Agricultura e 
Reforma Agrária; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, nos termos dos expe-
dientes encaminhados pela Liderança do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, Ofícios nºs 103 a 
106/10-GLPMDB e 110 a 112/10-GLPMDB.

São os seguintes os Ofícios:

OF. GLPMDB nº 103/2010

Brasília, de 2010

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

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 
membro titular, em vaga existente na Comissão de 
Assuntos Sociais – CAS.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, – Líder do PMDB.
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OF. GLPMDB nº 104/2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 
membro titular, em vaga existente na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH. – 
Senador Renan Calheiros, – Líder do PMDB.

OF. GLPMDB nº 105/2010

Brasília,     2010

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

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 
membro titular em vaga existente na Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.

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

OF. GLPMDB nº 106/2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 
membro titular, em vaga existente na Comissão de 
Serviços de Infraestrutura – CI.

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

OF. GLPMDB nº 110/2010

Brasília,     de 2010

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

celência a indicação do Senador Regis Ficttner, como 
membro suplente, em vaga existente na Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE.

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

OF. GLPMDB nº 111/2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 
membro suplente, em vaga existente na Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária – CRA.

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

OF. GLPMDB nº 112/2010

Brasília, de 2010

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

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 

membro suplente, em vaga existente na Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática – CCT.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB nº 114/2010

Brasília, 15 de julho de 2010

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

celência a indicação do Senador Regis Fichtner, como 
Vice-Líder do Bloco da Maioria em substituição ao Se-
nador Paulo Duque.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.144, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 218, de 2010 (nº 
434, de 21 de julho de 2010, na origem), 
do Presidente da República, que encami-
nha pleito do Município de Catanduva (SP), 
para contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa 
do Brasil, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de 
US$8.439.000,00 (oito milhões, quatrocen-
tos e trinta e nove mil dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, destina-
da ao financiamento parcial do “Programa 
de Desenvolvimento Urbano Integrado de 
Catanduva-SP”.

Relator: Senador ALVARO DIAS
Relator “Ad Hoc”: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

O Presidente da República, mediante a Mensa-
gem nº 218, de 2010, submete à apreciação do Senado 
Federal pleito do Município de Catanduva, Estado de 
São Paulo, solicitando autorização para contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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Os recursos advindos da operação de crédito 
destinam-se ao financiamento do “Programa de De-
senvolvimento Urbano Integrado de Catanduva -SP”, 
cujo objeto geral é promover a melhoria da qualida-
de de vida da população do Município de Catanduva, 
mediante ações integradas nas áreas de saneamen-
to básico, ambiental, urbanística e de fortalecimento 
institucional.

O Programa contará com investimentos orçados 
em US$16.878.000;00, sendo US$8.439.000,00 finan-
ciados pelo BID e US$8.439.000,00 provenientes da 
contrapartida municipal, a serem desembolsados no 
período 2010 a 2013, conforme informações da Se-
cretaria do Tesouro Nacional (STN).

O Banco Central do Brasil (BACEN) credenciou 
a operação de crédito externo sob exame, estando, 
portanto, suas condições financeiras incluídas no Sis-
tema de Registro de Operações Financeiras (ROF) do 
BACEN, conforme TA525055.

As condições financeiras do empréstimo são as 
usualmente praticadas pelo BID. De acordo com es-
timativas da STN, o custo efetivo desse empréstimo 
deverá ser da ordem de 5,56% a.a., flutuante confor-
me a variação da LIBOR e considerado aceitável por 
aquela Secretaria.

II – Análise

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) manifes-
taram-se favoravelmente ao pleito e a concessão de 
garantia da União, conforme pareceres nº 659/2010/
GERFI/COPEM/SECAD4/STN/MF, de 25 de maio de 
2010, e PGFN/COF/Nº 1.404/2010, respectivamente.

No parecer da STN, são fornecidas informações 
acerca da situação do Município de Catanduva no que 
diz respeito ao cumprimento das exigências e condições 
estipuladas nas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, e 48, 
de 2007, do Senado Federal, e na Lei Complementar 
n° 101, de 2000 (LRF).

Especificamente quanto à concessão de garantia, 
esses normativos determinam que a União observe, 
dentre outras, as seguintes condições prévias a sua 
prestação:

a) oferecimento de contragarantias suficientes 
para o pagamento de qualquer desembolso que a União 
possa vir a fazer se chamada a honrar a garantia;

b) cumprimento, pelo tomador do empréstimo, dos 
compromissos tributários, financeiros e fiscais assumi-
dos para com a União e com as entidades controladas 
pelo Poder Público Federal.

Destaque-se, inicialmente, que a STN informa 
que, de acordo com acompanhamento daquela Secre-
taria e “conforme consulta eletrônica ao sítio da STN-

COAFI – Coordenação-Geral de Haveres Financeiros, 
realizada em 25-5-2010,

não constava, naquela data, relativamente ao 
Município de Catanduva, procedimento de cobrança 
referente à recuperação de créditos decorrentes de 
honra de aval ou concessão de garantias”.

Ademais, o estudo sobre a capacidade de paga-
mento do Município, realizado pela Coordenação-Geral 
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Mu-
nicípios daquela Secretaria (Nota Técnica n° 932/2009/
STN/COREM, de 14-7-2009), classificou o Município 
de Catanduva na categoria “B”, suficiente, portanto, 
para o recebimento da garantia da União.

Registre-se que o Município se encontra adim-
plente com as instituições integrantes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional e que a verificação da adimplência 
financeira com a Administração Pública Federal e suas 
entidades controladas e de recursos dela recebidos 
poderá ser feita mediante consulta ao Cadastro Úni-
co de Convênio (CAUC), por ocasião da assinatura do 
contrato de garantia, conforme dispõe a Resolução nº 
41, de 2009, do Senado Federal.

Importa ressaltar, também, que a Lei Municipal 
n° 409, de 13-12-2007, autoriza o Poder Executivo a 
contratar a operação de crédito e a oferecer contraga-
rantias à União sob a forma de vinculação das receitas 
de que tratam os arts. 156, 158 e 159, nos termos do 
art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal.

Com efeito, o Governo Federal poderá reter os 
recursos necessários à cobertura dos compromissos 
que venha a honrar, diretamente das transferências 
federais ou das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Município.

Por outro lado, como o Município de Catanduva 
não realizou nenhum contrato de Parceria Público-
Privada, não se lhe aplica, assim, a observância do 
limite de despesas de caráter continuado e derivadas 
de parcerias para a concessão de garantias, a teor do 
art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004, e do art. 10 da Lei 
n° 12.024, de 2009.

Quanto ao controle externo, a STN informa que 
certidões do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo atestam o pleno exercício da competência tri-
butária do Município de Catanduva, assim como a ob-
servância dos limites de despesa com pessoal, saúde 
e educação.

Em essência, o Município observa as normas 
constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, re-
lativas à concessão de garantia da União.

Entendemos, assim como reconhecido pela pró-
pria STN, ser possível atender a esse pleito de garantia, 
pois (i) são consideradas suficientes e adequadas as 
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contragarantias a serem prestadas, e (ii) a Prefeitura 
Municipal de Catanduva conta com recursos suficien-
tes, devidamente demonstrados, para o ressarcimento 
a União, caso ela venha a honrar compromisso na con-
dição de garantidora da operação. Não são impostas, 
portanto, restrições a atual situação fiscal do Município 
nem são atribuídos ao Tesouro Nacional riscos supe-
riores aqueles normalmente assumidos em operações 
já contratadas com agências oficiais de crédito.

Relativamente aos demais aspectos de natu-
reza financeira definidos nas Resoluções nos 48, de 
2007, e 43, de 2001, do Senado Federal, aplicáveis 
ao financiamento pretendido, cabem os seguintes es-
clarecimentos:

a) limites para a concessão de garantia da União, 
estipulados na referida Resolução nº 48, de 2007, são 
atendidos, conforme item 22 do acima citado Parecer 
GERFI/COPEM/SECAD4/STN/MF nº 659, de 2009;

b) mencionado Parecer da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, anexo a Mensagem sob exame, 
conclui que as clausulas da minuta contratual são ad-
missíveis e cumprem a legislação brasileira aplicável 
a espécie. Portanto, foram observadas as disposições 
contidas no art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, e 
no art. 20 da Resolução nº 43, de 2001, que vedam 
clausula contratual de natureza política ou atentatória 
a soberania nacional e a ordem pública, bem como a 
que implique compensação automática de débitos e 
créditos;

 c) relativamente programação orçamentária, a 
STN informa que os investimentos previstos no pro-
grama mencionado encontram-se incluídos no Plano 
Plurianual do Município para o período 2010-2013, 
conforme a Lei Municipal nº 4.717, de 6-7-2009;

d) por outro lado, a Lei Orçamentária para o exer-
cício de 2010, Lei Municipal n°º4.853, de 27-11-2009, 
contempla dotação de recursos para a execução do 
Programa. Com base nessas informações, e no crono-
grama de utilização os recursos, a STN concluiu que 
“o mutuário dispõe das dotações necessárias ao início 
da execução do Programa”.

e) os limites de endividamento da Prefeitura Muni-
cipal de Catanduva, estipulados nas Resoluções n°s 40 
e 43, de 2001, foram calculados e considerados aten-
didos, conforme Parecer COPEM/STN n° 509, de 7 de 
maio de 2010. Com efeito, a relação dívida líquida/RCL 
está em -0,15, ante o limite máximo de 1,2 permitido 
para os municípios do País. Por outro lado, o compro-
metimento anual com serviço de dívida é estimado em 
1,01%, na média do período 2010-2035, enquanto o 
limite máximo é de 11,5%. Por fim, o montante global 
de operações de crédito realizadas em um exercício 
em relação à RCL apresenta trajetória decrescente: de 

2,95%, em 2010, para 2,19%, em 2013, ante o limite 
de 16% permitido pelas normas do Senado.

Dessa forma, a operação de crédito em exame 
atende às exigências previstas nos arts. 6º, 7º e 21 da 
Resolução nº 43, de 2001, cumprindo as condições 
processuais e os limites de endividamento nela esta-
belecidos, assim como os previstos na Resolução n° 
40, de 2001, todas do Senado Federal.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções nos 48, de 2007, 40 e 43, de 2001, 
do Senado Federal, e Lei Complementar n° 101, de 
2000, são atendidas pelo Município de Catanduva-SP, 
conforme evidenciado pelos documentos que acom-
panham a mensagem.

Quanto ao mérito, cabe destacar que o “Programa 
de Desenvolvimento Urbano Integrado de Catanduva-
SP” encontra-se no âmbito do Programa “PROCIDA-
DES”, aprovado pela Diretoria do BID para financiar 
municípios brasileiros. O Programa será desenvol-
vido com três componentes: Saneamento Básico e 
Ambiental, compreendendo ações de despoluição de 
rio, construção de estação de tratamento de esgotos; 
Requalificação Urbanística, com implantação de cor-
redores verdes constituídos por uma rede de parques 
abertos e lineares; e Fortalecimento Institucional, com-
preendendo a criação e estruturação de autarquia de 
serviços de consultoria para o desenvolvimento do 
plano de redução e controle de perdas de água e fa-
turamento e ações contempladas no Plano de Gestão 
Ambiental e Social do Programa (PGAS).

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pleito do 
Município de Catanduva-SP, devendo ser concedida 
a autorização para a contratação da operação de cré-
dito externo pretendida, com garantia da União, nos 
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
N° 35, DE 2010

Autoriza o Município de Catanduva 
(SP) a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$8.439.000,00 (oito milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil dólares dos 
Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Catanduva (SP) autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$8.439.000,00 (oito 
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milhões, quatrocentos e trinta e nove mil dólares dos 
Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do “Programa de Desenvolvimento 
Urbano Integrado de Catanduva-SP”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser contratada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Catanduva (SP);
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Uni-

monetário com taxa de juros baseada na LIBOR;
V – valor: ate US$ 8.439.000,00 (oito milhões, 

quatrocentos e trinta e nove mil dólares dos Estados 
Unidos da America);

VI – prazo de desembolso: quatro anos, contados 
a partir da data de vigência do Contrato;

VII – amortização do saldo devedor em dólares: 
parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto 
quanto possível iguais, a serem pagas no dia 15 dos 
meses de abril e outubro de cada ano, vencendo-se 
a primeira após transcorridos cinco anos da data de 
assinatura do contrato, e a Ultima o mais tardar vinte 
e cinco anos da data de assinatura do contrato;

VIII – amortização do saldo devedor em reais: 
será fixada para cada desembolso convertido para 
reais, sendo que as condições oferecidas pelo BID ao 
mutuário constarão da Carta de Cotação Indicativa da 
Conversão de Desembolso ao Mutuário e da Carta de 
Notificação da Conversão de Desembolso;

IX – juros aplicáveis para o saldo devedor em 
dólares: exigidos semestralmente nas mesmas datas 
do pagamento das amortizações e calculados sobre 
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa 
anual para cada trimestre composta pela taxa de juros 
LIBOR trimestral para dólares dos Estados Unidos da 
America, acrescida de mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos que financiam 
os empréstimos modalidade LIBOR, mais o valor liqui-
do de qualquer custo ou lucro gerado por operações 
para mitigar as flutuações da LIBOR, mais a margem 
para empréstimos do capital ordinário;

X – juros aplicáveis para o saldo devedor em reais: 
no caso de conversão de moeda, o BID indicará, por 
meio das Cartas de Notificação, a Taxa de Juros Base, 
que significa a taxa de juros equivalente no mercado de 
BRL a soma de taxa USD LIBOR para 3 meses mais 
dez pontos-base e que será determinada para cada 
conversão em função da Taxa Fixa de Juros Aplicada 
a um Montante Nominal Corrigido pela Inflação, do 

cronograma de pagamentos, da data de conversão e 
do montante nominal de cada conversão; 

XI – opção de fixação de taxa de juros: respeita-
dos os termos e condições do contrato de empréstimo 
e que cada conversão somente poderá ser realizada 
em valor mínimo equivalente a 25% do montante do 
empréstimo ou US$ 3.000.000,00, o que for maior, o 
mutuaU:1 poderá solicitar ao credor:

a) conversão para uma Taxa de Juros Fixo, de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos 
à taxa de juros baseada na LIBOR; e

b) uma nova conversão de parte ou da totalida-
de dos saldos devedores do empréstimo calculados a 
uma Taxa de Juros Fixa para a Taxa de Juros basea-
da na LIBOR;

XII – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo não 
desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com 
os juros, entrando em vigor sessenta dias após a as-
sinatura do contrato, sem que, em caso algum, possa 
exceder ao percentual de 0,75% ao ano;

XIII– despesas com inspeção e supervisão geral: 
por revisão periódica de suas políticas, o BID notificará 
ao mutuário um valor devido em um semestre deter-
minado, que não poderá ser superior a 1% do valor 
do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 30 Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Município de Catanduva (SP) na operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que o Município de 
Catanduva (SP):

a) celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art, 156, das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 
159, cm conformidade com o art. 167, § 4°, todos da 
Constituição Federal, e de outras em Direito admitidas, 
podendo o Governo Federal reter os recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das transferências federais ou das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município; 

b) e comprove, junto ao Ministério da Fazenda e pre-
viamente à celebração do contrato de contragarantia refe-
rido na alínea “a’ deste parágrafo, o atendimento da condi-
ção especial prévia para o primeiro desembolso. conforme 
estipulado no contrato de empréstimo. e a adimplência do 
Município perante a União e suas entidades controladas, 
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quanto aos pagamentos e prestações de contas de que 
trata o art. 10 da Resolução n° 48; de 2007,

alterada pela Resolução no 41, de 2009.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-

sente autorização de quinhentos e quarenta dias, con-
tados a partir de sua publicação.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – Sena-

dor Francisco Dornelles, Relator “Ad Hoc”.
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PARECER N° 1.145, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre a Mensagem n° 219, de 2010 (n° 435, na 
origem), do Presidente da República, que en-
caminha pleito do Município Rio de Janeiro, 
solicitando autorização do Senado Federal 
para contratar operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Bra-
sil, com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até 
US$1, 045, 000, 000.00 (um bilhão e quarenta 
e cinco milhões de dólares dos Estados Uni-
dos da América), destinada ao financiamento 
do Projeto de Política de Desenvolvimento do 
Município do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Gerson Camata

I – Relatório

É submetido à apreciação do Senado Federal 
pleito do Município do Rio de Janeiro, por intermédio da 
Mensagem n° 219, de 2010, solicitando autorização para 
contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), o Banco Mundial.

Os recursos dessa operação de credito destinam-
se ao financiamento do Projeto de Política de Desen-
volvimento do Município do Rio de Janeiro.

O objetivo do Projeto e o fortalecimento dos pro-
gramas estruturadores daquele ente federado para a 
melhoria fiscal, da provisão de serviços públicos e da 
capacidade institucional de realizar funções interseto-
riais para aumentar a eficiência. Não existe a obrigato-
riedade de que os recursos sejam direcionados a um 
projeto de investimento especifico, conforme dispõe o 
Parecer nº 1.072/2010/GERFI/COPEM/SUBSECIV da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

No caso da operação em apreço, os montantes, 
desembolsados pelo BIRD em 2 tranches, serão utili-
zados para a amortização extraordinária, exclusiva, de 
pelo menos 20% (vinte por cento) do estoque atuali-
zado da divida municipal refinanciado pela União, no 
âmbito da Medida Provisória nº 2.185-35, de 2001, cujo 
serviço atual a calculado pelo IGP-DI (Índice Geral de 
Preços – Disponibilidade Interna), acrescido de juros 
de 9% (nove por cento) ao ano.

A operação de credito externo pretendida encon-
tra-se com suas condições financeiras devidamente 
incluídas no Sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN), sob 
o numero TA544296, para fins de registro e fiscaliza-
ção dos fluxos de capital estrangeiro.

Com efeito, ela será contratada sob a modali-
dade de empréstimo de margem variável com a taxa 

composta por taxa de juros vinculada LIBOR mensal e 
margem a ser determinada semestralmente pelo BIRD. 
De acordo com cálculos da STN, devera apresentar 
custo efetivo da ordem de 8, 4410% a.a., flutuante, 
conforme a variação da LIBOR.

II – Análise

As operações de crédito externo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são con-
troladas pelo Senado Federal, consoante o art. 52, in-
cisos V, VII e VIII da Constituição Federal.

Em decorrência, nos termos da regulamentação 
procedida pelo Senado Federal, elas estão sujeitas à 
observância e ao cumprimento das condições e exigên-
cias estipuladas pelas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. 
A primeira trata do limite global para a dívida consolidada 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Já a 
Resolução n° 43, de 2001, trata das operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização, e dá outras providências.

Além disso, o pleito precisa se submeter aos 
ditames da Resolução n° 48, de 21 de dezembro de 
2007, que “dispõe sobre os limites globais para as 
operações de crédito externo e interno da União, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
Poder Público Federal e estabelece limites e condições 
para a concessão de garantia da União em operações 
de crédito externo”, bem como das disposições cons-
tantes da denominada Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar n° 101, de 2000) –LRF.

Atendendo às determinações desses normativos, 
a STN emitiu o Parecer GERFI/COPEM/SUBSEC4/
STN/MF n° 1.072, de 2010, favorável ao pleito, en-
tendendo, ainda, que não são atribuídos ao Tesouro 
Nacional riscos superiores àqueles normalmente as-
sumidos em operações dessa natureza.

A presente operação de crédito se processará 
na modalidade de empréstimo com margem flutuante, 
podendo ela ser convertida para margem fixa, com pa-
gamento de comissão ao BIRD. A modalidade margem 
fixa permite à União utilizar os produtos de cobertura 
de riscos de conversão de moedas e taxas de juros, 
bem como estabelecimento de tetos e bandas para 
flutuação da taxa de juros oferecidos pelo Banco.

Com base nos cálculos realizados pela STN, re-
ferentes aos limites de endividamento da União, restou 
confirmado que há margem para a concessão de garantia 
da União, atendendo os limites estabelecidos pelo Senado 
Federal nos arts. 9º e 10 da Resolução nº 48, de 2007.

Por seu turno, como ressaltado nos próprios pa-
receres da Secretaria do Tesouro Nacional, anexos à 
Mensagem encaminhada ao Senado Federal, o Muni-
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cípio do Rio de Janeiro atende os limites definidos nas 
Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal. 
Em particular, os limites definidos nos incisos I, II e III do 
art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, que tratam, respec-
tivamente, do montante anual passível de contratação, 
do comprometimento máximo da receita corrente líquida 
com amortizações, juros e demais encargos financeiros 
da dívida consolidada e do montante da dívida consoli-
dada dos Estados e do Distrito Federal.

Contudo, cabe ressaltar que segundo o Parecer nº 
1.055 da Coordenação-Geral de Operações de Crédito 
de Estados e Municípios (COPEM) da STN do Ministé-
rio da Fazenda, tendo em vista que o Município do Rio 
de Janeiro firmou com o INSS e a CONAB contratos de 
aquisição de imóveis com parcelamento, fato que contraria 
o disposto nos artigos 33 e 35 da LRF, embora o Muni-
cípio tenha apresentado termo de quitação para ambos 
os contratos, e o plano de pagamento da operação, que 
resultou na avaliação de que a operação não deveria ser 
reconhecida como reestruturação de dívida. Além disso, a 
comprovação de aplicação mínima de recursos em ações 
de ensino no último exercício analisado pelo Tribunal de 
Contas do Município encontra-se sub judice.

Todavia, a conclusão daquela STN é a de que 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
assegurará o atendimento integral e oportuno das 
pendências relacionadas aos contratos de compra 
financiada de imóveis, inclusive porque a operação 
conta a garantia da União; que há redução de custos 
financeiros em todos os exercícios financeiros envolvi-
dos; e que a operação de crédito deve ser enquadrada 
como reestruturação de dívida, ainda que a dívida do 
município esteja acima da relação paritária da dívida 
financeira com a receita líquida real, conforme dispõe 
a Medida Provisória n° 2.185-35, de 2001.

De acordo com a STN, nos anos em que o serviço 
da dívida se eleva comparativamente a situação anterior, 
assim ocorre por consequência do maior prazo obtido 
com apresente operação. Trata-se de uma troca de dívida 
e, portanto, não ha aumento do estoque da dívida pre-
existente em termos nominais. Além disso, ha redução 
do valor presente da dívida ao se computar os fluxos 
de pagamento. Em relação a taxa interna da operação, 
a analise exposta pelo Memorando Conjunto nº 2 da 
CODIP/COGEP/STN, de 2010, é da ordem de 8,4410% 
ao ano contra 15,3387% a.a. da dívida antiga.

Ainda de acordo com a STN, em relação a compra 
financiada de imóveis e ao cronograma de pagamento 
de amortização crescente da operação, customizada, 
isto é, com percentuais mensais variáveis, cabe ressaltar 
que será verificado pelo Ministério da Fazenda o cum-
primento das condicionalidades previstas; formalizado 
o contrato de contragarantia; concluída pela PGFN a 

analise do alcance da liminar concedida pelo Município 
em relação aos gastos mínimos com educação; e será 
obtida manifestação favorável da PGFN acerca da res-
cisão dos contratos de compra financiada de imóveis.

Além disso, conforme defende o Município do Rio 
de Janeiro, por meio do ofício SMF nº 599, de 2010, a 
utilização do cronograma customizado de amortização 
guarda uma “coerente distribuição temporal, tendo em 
vista (i) os esforços feitos pela Atual Administração na 
administração da dívida herdada da gestão anterior; (ii) 
a economia permanente de gastos de dívida que será 
estabelecida para o Município ao longo dos próximos 
20 anos e (iii) os desafios que o Município enfrentará 
ao longo dos próximos anos na organização de eventos 
como os Jogos Mundiais Militares (2011), a Copa do 
Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), especialmente 
considerando a visão da atual Administração de utilizar 
tais eventos como catalisadores de mudanças profun-
das na estrutura social e urbana”.

Conforme definido pela Resolução n° 40, de 2001, 
do Senado Federal, a dívida consolidada líquida em 
comparação a receita corrente líquida deve ser ao máxi-
mo no montante global de 1,2. O município encontra-se 
com a relação em 0,41, conforme calculo da STN.

Em relação a exceção aos limites de endividamen-
to de Estados, Municípios e do Distrito Federal, contida 
nos §§ 7° e 8° do art. 7° da Resolução n° 43, de 2001, do 
Senado Federal, deve ser interpretada, em consonância 
com a obrigatoriedade da limitação do endividamento dos 
entes federados, inscrita no § 1° do art. 1° da LRF, de 
modo a somente permitir operações de crédito realizadas 
a título de reestruturação do principal da dívida, quando 
a expressão financeira da nova operação for tal que pro-
mova a melhora da situação do ente federado.

Dessa forma, já considerada a operação de crédito 
em exame, o Município do Rio de Janeiro realizará dis-
pêndio médio com os serviços de sua dívida financeira 
total correspondente a 7,04% de sua receita corrente 
líquida, nunca ultrapassando, no período analisado, o 
valor máximo permitido de 11,5% da referida receita.

Relativamente as demais exigências de adimplên-
cia, ficam destacadas no processado que o Município 
do Rio de Janeiro não apresenta pendências relativa-
mente a prestação de contas de recursos recebidos 
da União. Nesse aspecto, estão sendo cumpridas as 
exigências definidas nos §§ 1° e 2° do art. 40 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Relativamente a garantia da União, cabe destacar 
a previsão do oferecimento de contragarantias da parte 
do Município do Rio de Janeiro. Para tanto, é prevista a 
formalização de contrato com o Tesouro Nacional para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vincu-
lação das receitas a que se referem os arts. 156, 158 e 
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159, nos termos do art. 167, § 4°, todos da Constituição 
Federal. Destaque-se, entretanto, que não há registro 
de compromissos honrados pela União em nome do 
Município do Rio de Janeiro nos últimos anos.

Portanto, estão sendo observadas as exigências 
definidas na Resolução n° 48, de 2007, do Senado 
Federal, e no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal (Lei Complementar n° 101, de 2000), quanto as 
exigências e condições para a prestação de garantia 
por parte da União.

Em conclusão, a operação de crédito em exame 
atende as exigências previstas nos arts. 6°, 7° e 21 da 
Resolução n° 43, de 2007, observando, assim, os limi-
tes de endividamento nela estabelecidos, assim como 
o previsto na Resolução n° 40, de 2001, também do 
Senado Federal.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções nºs 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, 
são atendidas pelo Município do Rio de Janeiro, confor-
me evidenciado pelos documentos que acompanham 
a mensagem em questão.

III – Voto

O pleito encaminhado pelo Município do Rio de 
Janeiro encontra-se de acordo com o que preceituam 
as Resoluções do Senado Federal sobre a matéria, 
devendo ser concedida a autorização para a contra-
tação da operação de crédito externo pretendida, nos 
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
N° 36, DE 2010

Autoriza o Município do Rio de Janei-
ro a contratar operação de credito externo, 
com garantia da União, com o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento, no valor de ate US$1,045,000,000.00 
(um bilhão e quarenta e cinco milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal, resolve:
Art.1º É o Município do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de janeiro, autorizado a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor 
de até US$1.045.000,00 (um bilhão e quarenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo Único. Os recursos advindos dessa 
operação de crédito destinam-se ao financiamento do 
Projeto de Política de Desenvolvimento do Município 
do Rio de Janeiro.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
devera ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município do Rio de Janeiro;

II– credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$1.045.000.000,00 (um bilhão 

e quarenta e cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

V – modalidade: Margem Variável
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 

2013;
VII – amortização: 359 parcelas mensais e con-

secutivas, pagas nos dias 15 de cada mês, com amor-
tização customizada, conforme consta no Anexo II do 
Contrato de Empréstimo;

VIII – juros: exigidos mensalmente nas mesmas datas 
do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta 
pela taxa de juros Libor mensal para dólar dos Estados 
Unidos da América, acrescidos de uma margem (spread) 
a ser determinada pelo BIRD a cada semestre;

IX – juros de mora: até 0,50% a.a (cinquenta cen-
tésimos de um por cento ao ano), em adição aos juros 
pactuados e ainda não pagos em até 30 dias após a data 
prevista para o seu pagamento, conforme o disposto na 
Seção 3.02(d) das Normas Gerais do BIRD;

X – taxa de transação: 0,01% a.a. (um centésimo 
de um por cento ao ano) cobrada mensalmente para re-
alizar troca da taxa Libor semestral para Libor mensal;

XI – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco cen-
tésimos de um por cento) sobre o valor total do em-
préstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em atividade.

§ 1°. A data limite de desembolso prevista po-
derá ser alterada em função da data de assinatura do 
contrato de empréstimo.

§ 2º O mutuário poderá solicitar ao credor a alte-
ração da contratação de margem variável para margem 
fixa, a qual permite a utilização dos seguintes instru-
mentos financeiros:

I – conversão da taxa de juros aplicável ao mon-
tante parcial ou total do empréstimo, de flutuante para 
fixa ou vice-versa;

II – o estabelecimento de tetos e bandas para 
flutuação da taxa de juros;

III – alteração da moeda de referencia da ope-
ração de crédito para o montante já desembolsado e 
para o montante a desembolsar.

§ 3º Para o exercício das operações referidas no 
parágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos encar-
gos incorridos pelo Bird na realização das operações e 
de uma taxa de transação sobre os valores afetados.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia 
ao Município do Rio de Janeiro na contratação da ope-
ração de crédito externo referida nesta Resolução.
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Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que o Município do 
Rio de Janeiro:

I – celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-
tas de que tratam o arts. 156, 158 e 159, na forma do § 4º 
do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras ga-
rantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Município do 
Rio de Janeiro ou das transferências federais;

II – comprove, junto ao Ministério da Fazenda e 
previamente a celebração do contrato de contragaran-
tia referido no inciso I deste parágrafo, a adimplência 
quanto aos pagamentos e prestações de contas de que 
trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010.
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PARECER Nº 1.146, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 227, de 2010 
(n° 446, de 2010, na origem), que propõe 
ao Senado Federal seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até ¥ 6.208.000.000,00 
(seis bilhões e duzentos e oito milhões de 
ienes), entre a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pauto – SABESP 
e a Japan International Cooperation Agency 
– JICA, destinada a financiar, parcialmente, 
o “Programa Integrado de Melhoria Am-
biental na Área de Mananciais da Represa 
Billings”.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

É submetida à apreciação desta Comissão a Men-
sagem do Presidente da República n° 227, de 2010, 
propondo ao Senado Federal que seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até ¥ 6.208.000.000,00 (seis bilhões e duzentos e oito 
milhões de ienes), entre a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e a Japan 
International Cooperation Agency (JICA).

Os recursos oriundos do empréstimo serão des-
tinados a financiar, parcialmente, o “Programa Integra-
do de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais da 
Represa Billings.”

A operação de crédito externo pretendida já se 
acha com suas condições financeiras devidamente 
incluídas no Sistema de Registro de

Operações Financeiras (ROF), do Banco Cen-
tral do Brasil (BACEN), sob os nos TA537896 e 
TA537901.

Os recursos do empréstimo deverão ser amortiza-
dos em 37 parcelas semestrais, devidas após carência 
de sete anos, contados após a data de assinatura do 
contrato. Sobre os recursos do empréstimo incidirão 
juros diferenciados em função da alocação dos recur-
sos, sendo de 1,2% ao ano (a.a.) sobre o montante 
destinado para as obras civis e de 0,01% a.a. sobre 
o destinado aos serviços de consultoria. As demais 
condições são as usualmente estabelecidas nos em-
préstimos realizados pela JICA.

São previstas ainda contrapartidas da SABESP 
no valor de 6,149 bilhões, também desembolsados 
em sete anos.

De acordo com estimativas da Secretaria do Te-
souro Nacional – STN, o custo efetivo médio desse 

empréstimo será de 1,05% a.a., considerado em pa-
tamar aceitável, em face da atual curva média de cap-
tação do Tesouro em dólar no mercado internacional.

II – Análise

A operação de crédito externo em exame en-
contra-se submetida aos ditames do art. 52, incisos 
V, VII e VIII, da Constituição Federal, assim como às 
das Resoluções nOs 40 e 43, de 2001, e 48, de 2007, 
todas do Senado Federal. São normas que disciplinam 
os limites e condições para as operações de crédito 
internas e externas, inclusive concessão de garantias, 
no âmbito dos três níveis de governo.

Inicialmente, cabe observar que a concessão 
de garantia da União é regulada nos arts. 9° e 10 da 
Resolução n° 48, de 2007. Em essência, o montante 
das garantias concedidas pela União não poderá ultra-
passar a 60% de sua receita corrente líquida e o ente 
garantido há de estar adimplente para com a União e 
suas entidades controladas, bem como deve oferecer 
contragarantia suficiente para ressarcir integralmente 
os custos financeiros de possível inadimplemento. Ade-
mais, a ação deve estar incluída no Plano Plurianual 
e na Lei de Meios do ente.

A Secretaria do Tesouro Nacional é favorável à 
concessão de garantia solicitada, conforme pareceres 
de diversos de seus Órgãos técnicos. Em especial, 
em seu Parecer n° 888/SUBSEC IV, de 24 de junho 
de 2010, informa que, de acordo com o Relatório de 
Gestão Fiscal da União para o primeiro quadrimestre 
de 2010, a Unido dispõe de margem para a concessão 
da garantia pleiteada, observando, portanto, o limite 
estabelecido na Resolução n° 48, de 2007.

A SABESP é uma sociedade de economia mista, 
integrante da administração indireta do Estado de São 
Paulo E, portanto, uma estatal não dependente, nos 
termos da Lei Complementar n° 101, de 2000. Embo-
ra não esteja sujeita aos mecanismos de controle de 
endividamento estabelecidos pelo Senado Federal, a 
avaliação de sua situação financeira e de sua capaci-
dade de pagamento e fundamental para a concessão 
ou não de garantia por parte da União.

A STN, ainda segundo informações de seus Ór-
gãos técnicos, em particular nos termos do Parecer n° 
507, COREF/GEAFE, de 22 de julho de 2009, conclui 
que a SABESP apresenta condições de suportar os 
desembolsos decorrentes da presente operação: as 
atividades da Companhia tem gerado retomo médio 
sobre o investimento de 15% ao ano, superior ao custo 
estimado da operação, e seu fluxo de caixa operacional 
é estável, sendo que sua projeção encontra-se em pa-
drão compatível com seu histórico portanto satisfatório 
do ponto de vista da gestão de suas disponibilidades. 
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Assim, não foram identificados Óbices a contratação 
da operação com o JICA.

A propósito, o Conselho de Administração da SA-
BESP aprovou não apenas a contratação da referida 
operação de credito, como também autorizou que a 
empresa conceda contragarantias a União, mediante 
cessão de suas receitas próprias.

Por seu turno, a Lei Estadual n° 14.006, de 29 
de marco de 2010, autorizou o Estado de São Paulo a 
oferecer, em contragarantia adicional garantia da cotas 
e receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159 
da Constituição Federal.

Nesse contexto, como o governo do Estado de 
São Paulo e co -garantidor da operação, a STN elaborou 
estudo sobre o comprometimento das transferências 
federais e das receitas próprias do Estado, concluindo 
que as contra-garantias oferecidas – a serem formaliza-
das em contrato próprio – são suficientes para ressarcir 
a União, caso esta venha a honrar compromissos na 
condição de garantidora da operação.

Ademais, por meio do Parecer n° 625, de 26 de 
agosto de 2009, a Coordenação-Geral de Operações 
de Crédito de Estados e Municípios –COPEM concluiu 
pela existência de margem de limite do Estado de São 
Paulo para garantir a referida operação de crédito, con-
forme exigido pelas Resoluções nos 40 e 43, de 2001, 
do Senado Federal.

Por outro lado, vale ressaltar que a Lei Estadual 
n° 13.123, de 8 de julho de 2008, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Estado para o período 2008/2011, 
prevê as ações relativas à operação de crédito em 
exame.

Ademais, os valores previstos no Programa de 
Investimentos da SABESP para 2010 constam da 
Lei Estadual n° 13.916, de 22 de dezembro de 2009, 
que estima a receita e fixa a despesa do Estado para 
2010, com dotações suficientes para as contrapartidas 
e para o atendimento do serviço da dívida no presen-
te exercício, sendo que, na ocorrência de acréscimos 
adicionais, deverão eles ser suplementados.

Portanto, há previsões de recursos suficientes no 
Plano Plurianual e na Lei Orçamentária estadual, assim 
como no Orçamento Programa da empresa.

Com relação à adimplência, a STN informa que 
a sua verificação em face da Administração Pública 
Federal e suas entidades controladas e dos recursos 
dela recebidos será feita por ocasião da assinatura 
do contrato de contragarantia, em conformidade com 
o que dispõe a Resolução n° 41, de 2009, que modi-
ficou a Resolução n° 48, de 2007.

A STN assevera, contudo, que a União não hon-
rou compromissos em nome da empresa em anos 
recentes.

O Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, 
PGFN/COF/ n° 1.496/2010, considerou igualmente 
atendidas as condições para a aprovação da operação, 
inclusive no que se refere às cláusulas contratuais.

Quanto ao mérito, cabe destacar que os recursos 
do empréstimo serão destinados a “aliviar a poluição 
da água da Represa Billings, instalando

um sistema de esgoto em São Bernardo do Cam-
po, de forma a contribuir para a melhoria da condição 
de vida dos habitantes e preservar o ambiente natural 
em torno da bacia.”

III – Voto

Em conclusão, opinamos favoravelmente a con-
cessão da autorização pretendida, nos termos do se-
guinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
N° 37, DE 2010

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até Y 
6.208.000.000,00 (seis bilhões e duzentos e 
oito milhões de ienes), entre a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP e a Japan International 
Cooperation Agency – JICA, destinada a 
financiar, parcialmente, o “Programa Inte-
grado de Melhoria Ambiental na Área de 
Mananciais da Represa Billings.”

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União autorizada a conceder garan-

tia a operação de crédito externo, no valor de até Y 
6.208.000.000,00 (seis bilhões e duzentos e oito mi-
lhões de ienes), a ser celebrada entre a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 
e a Japan International Cooperation Agency – JICA.

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o “Pro-
grama Integrado de Melhoria Ambiental na Área de 
Mananciais da Represa Billings.”

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP);

II – credor: Japan International Cooperation Agen-
cy (JICA);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até ¥6.208.000.000,00 (seis bilhões e 

duzentos e oito milhões de ienes), sendo que o mon-
tante de ¥5.362.000.000,00 (cinco bilhões e trezentos 
e sessenta e dois milhões de ienes) será destinado às 
obras civis, acrescido de contingências e da comis-
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são de compromisso, e ¥846.000.000,00 (oitocentos 
e quarenta e seis milhões de ienes) aos serviços de 
consultoria;

V – prazo de desembolso: até sete anos, conta-
dos a partir da vigência do contrato;

VII – amortização do saldo devedor: em trinta e 
sete parcelas semestrais e consecutivas, na medida 
do possível de valores iguais, pagas sempre no dia 20, 
vencendo-se a primeira parcela contados sete anos da 
data de assinatura do contrato e a última vinte e cinco 
anos após a assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente e sempre 
pagos no dia 20, às taxas de 1,2% a.a. (um inteiro e 
dois décimos por cento ao ano) sobre o montante des-
tinado às obras civis e de 0,01% a.a. (um centésimo 
por cento ao ano) sobre o destinado aos serviços de 
consultoria, sendo que, durante o período de desem-
bolsos, o primeiro pagamento já poderá ser feito um 
mês após a data de assinatura do contrato de emprés-
timo, coincidindo, a partir do encerramento do período 
de desembolsos, com as datas de pagamentos das 
amortizações;

IX – juros de mora: em caso de mora, de até 2% 
a.a. (dois por cento ao ano) acima dos juros devidos;

X – comissão de compromisso: até 0,1% a.a. (um 
décimo por cento ao ano) sobre o saldo não desem-
bolsado do empréstimo.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal e dos encargos financeiros, bem como dos 
desembolsos previstos, poderão ser

alteradas em função da data de assinatura do 
contrato de empréstimo.

Art. 3º O exercício da autorização a que se refere 
o caput do art. 1° fica condicionado a que:

I – a Companhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (SABESP) celebre contrato com a 
União para concessão de contragarantias por meio da 
indicação e vinculação de suas receitas próprias;

II – o Estado de São Paulo, devidamente autori-
zado por esta Resolução, celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de 
vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras garan-
tias em direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências de recursos necessários 
para cobertura dos compromissos honrados direta-
mente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Estado ou das transferências federais, nos termos do 
art. 167, § 4º, da Constituição Federal;

III – previamente a assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verifique e ateste a adimplência da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo quanto aos pagamentos e prestações de contas 
de que trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização de quinhentos e quarenta dias, con-
tados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – Se-
nador Eduardo Azeredo.
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PARECER Nº 1.147, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 228, de 2010, (n° 
447, de 2010, na origem), do Presidente da 
República, que propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com a garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, entre o Esta-
do de São Paulo e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, destinada a financiar parcialmente 
o “Programa de Apoio à Gestão e Integração 
dos Fiscos no Brasil – PROFISCO”.

Relator: Senador Flexa Ribeiro
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

O Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem n° 228, de 2010, submete à apreciação 
do Senado Federal pleito do Estado de São Paulo que 
solicita autorização para contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos desse empréstimo destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Apoio à Ges-
tão e Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO”, 
cujo objetivo é melhorar a eficiência e a transparência 
da gestão fiscal do Estado de São Paulo visando a 
incrementar sua receita própria, aumentar a eficácia 
e o controle do gasto público, e prover melhores ser-
viços ao cidadão.

Entre os documentos encaminhados ao Senado 
Federal, constam os Pareceres da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN) e da Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) que examinam as informações 
referentes ao pleito e concluem favoravelmente a sua 
aprovação, desde que obedecidas as condicionalidades 
prévias ao primeiro desembolso, além da verificação 
de adimplência do Estado pela STN e a formalização 
do contrato de contragarantia.

A operação em pauta foi credenciada pelo Banco 
Central do Brasil, e suas condições financeiras foram 
inseridas no Sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), sob o número TA 539730.

O financiamento será contratado sob a modalida-
de de empréstimo do mecanismo unimonetário, com 
taxa de juros baseada na LIBOR, desembolso em cinco 
anos e as demais condições usuais de empréstimos do 
BID. De acordo com cálculos da STN, o custo médio 
efetivo do empréstimo será da ordem de 5,01% a.a., 
flutuante conforme a variação da LIBOR, e, portanto, 

em patamar aceitável aquela secretaria, considerando 
o custo atual da curva média de captação do Tesouro 
Nacional, em dólar, no mercado internacional.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito externo 
fundamenta-se no art. 52, V, da Constituição Federal, 
assim como nas Resoluções n°s 40 e 43, de 2001; 48, 
de 2007, e 2 e 36, de 2009, todas do Senado Fede-
ral, e na Lei Complementar n° 101, de 2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Essas constituem as 
normas que disciplinam os limites e condições para as 
operações de crédito internas e externas, no âmbito 
dos três níveis de governo, bem como a concessão de 
garantia da União.

No Parecer n° 1.063/2010/GERFI/COPEM/SE-
CAD IV, da STN, de 12 de julho de 2010, consta que 
o empréstimo pretendido foi recomendado pela Co-
missão de Financiamentos Externos (COFIEX), com 
o valor de financiamento de até US$120.000.000,00 
e contrapartida estadual de até US$34.960.000,00. 
Conforme o referido parecer, segundo informações 
do interessado, a contrapartida estadual foi fixada em 
US$34.901.000,00.

De acordo com o Parecer n° 953, de 30 de ju-
nho de 2010, da Coordenação-Geral de Operações 
de Crédito de Estados e Municípios (COPEM/STN), 
quanto aos limites e condições para a contratação da 
operação de crédito externo pelo Estado de São Pau-
lo, estão sendo cumpridas as exigências contidas nas 
Resoluções n°s 40 e 43, de 2001, do Senado Federal, 
e suas alterações, assim como os requisitos mínimos 
previstos no art. 32 da LRF.

Especificamente, a operação enquadra-se nos 
limites definidos nos incisos I, II e III do art. 7° da Re-
solução n° 43, de 2001, que tratam, respectivamente, 
do montante anual de operações passível de contrata-
ção, do comprometimento máximo da Receita Corrente 
Líquida (RCL) com amortizações, juros e demais en-
cargos da dívida consolidada, e do montante da dívida 
consolidada líquida do ente.

Assim, no citado Parecer, informa-se que, consi-
derado o empréstimo, o Estado de São Paulo atingi-
rá nível de endividamento equivalente a 1,58 da sua 
RCL, portanto, abaixo do limite de 2 vezes fixado pela 
Resolução n° 40, de 2001.

Além disso, o montante global de operações re-
alizadas em cada exercício em relação à RCL atinge, 
no máximo, 3,38%, em 2010, decrescendo até 2014, 
mesmo com a contratação do empréstimo em exame, 
quando o percentual corresponderá a 0,09%, meno-
res que o limite de 16% permitido pelas normas do 
Senado Federal.
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Já o comprometimento anual com o serviço da 
dívida estadual em relação à RCL será de 9,47%, em 
2010, aumentará ligeiramente até 2015, e, posterior-
mente, decrescerá até 2027. Nesse período, a média de 
comprometimento da RCL será de 9,37%, bem inferior 
aos 11,5% fixados como limite pelo Senado Federal.

Com relação às condições para a concessão da 
pleiteada garantia da União, de acordo com a análise 
da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e 
consignada na Nota nº 659/2010, da Coordenação-
Geral de Relações e Análise Financeira dos Estados 
e Municípios (COREM/STN), o Estado de São Paulo 
foi classificado na categoria “B”, suficiente, portanto, 
para o recebimento da garantia.

Ademais, registra-se que a operação está pre-
vista no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal 
do Estado de São Paulo, não caracterizando viola-
ção dos acordos de refinanciamento firmados com a 
União. Verificou-se, também, que o Estado encontra-
se adimplente em relação às metas e compromissos 
assumidos no referido Programa.

Por sua vez, a Coordenação-Geral de Haveres 
Financeiros (COAFI/STN) informou que o Estado se 
encontra adimplente com a União relativamente aos 
financiamentos e refinanciamentos concedidos. En-
tretanto, previamente à assinatura do contrato, a STN 
deverá manifestar-se quanto ao cumprimento do dis-
posto no inciso VI do art. 21 da Resolução nº 43 de 
2001, do Senado Federal.

Ainda com vistas à concessão da garantia da 
União, examinaram-se no referido Parecer da COPEM 
os aspectos orçamentários referentes à operação.

Para tanto, verificou-se que a Lei Estadual nº 
13.916, de 22 de dezembro de 2009, que estima a 
receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 
financeiro de 2010, contempla dotações para a exe-
cução do programa em questão. Complementarmen-
te, consta declaração do Secretário de Estado de 
Economia e Planejamento de que foram incluídos na 
Lei Orçamentária Estadual de 2010 os recursos sufi-
cientes a condução do programa e ao pagamento dos 
encargos em 2010, os quais serão suplementados 
na ocorrência de eventuais acréscimos. As ações do 
programa foram também incluídas no Plano Plurianual 
para 2008/2011, conforme a Lei Estadual nº 13.123, 
de 8 de julho de 2008.

Encontra-se igualmente atendida a exigência de 
autorização legislativa para a operação, mediante a Lei 
Estadual nº 13.815, de 17 de novembro de 2009. A lei 
dispõe, ainda, que o Poder Executivo esta autorizado 
a vincular, como contragarantias a garantia da União, 
as parcelas necessárias e suficientes das receitas a 
que se referem os arts. 155 e 157 e os incisos I, a, e 

II, do art. 159, nos termos do § 4º do art. 167, todos da 
Constituição Federal, ou outros recursos que venham 
a substituí-los com idêntica finalidade.

De acordo com estudo elaborado pela STN acer-
ca do comprometimento das transferências federais e 
receitas próprias do Estado de São Paulo, as garantias 
oferecidas são consideradas suficientes caso a União 
venha a honrar compromisso na condição de garan-
tidora da operação. Segundo o estudo, que abrange 
os anos de 2008 (realizado) e 2009 a 2018 (projeta-
dos), a margem disponível apurada a sempre positiva 
e crescente, no total do período.

Dessa forma, o oferecimento de contragarantias 
deve ser formalizado mediante contrato a ser celebra-
do junto a União, podendo o Governo Federal reter 
as importâncias necessárias a satisfação dos com-
promissos assumidos diretamente das transferências 
federais ou das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Estado.

Ao mesmo tempo, conforme o Relatório de Ges-
tão Fiscal da União do primeiro quadrimestre de 2010, 
existe margem para a concessão da

garantia da União, dentro do limite estabelecido 
no art. 9º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado 
Federal.

Referente à situação de adimplência do Estado, 
tendo por base o Cadastro Único de Convênios (CAUC) 
verificou-se que o Governo do Estado de São Paulo 
se encontra adimplente com as instituições integran-
tes do Sistema Financeiro Nacional, conforme consul-
ta efetuada ao SISBACEN, em 12 de julho de 2010. 
Não há também registro de compromissos honrados 
pela União em nome do Governo do Estado de São 
Paulo nos últimos anos, em decorrência de garantias 
concedidas.

Entretanto, conforme já mencionado, a comprova-
ção de adimplência com a Administração Pública federal 
e suas controladas, tanto financeira como da prestação 
de contas de recursos recebidos da União, dar-se-á 
quando da assinatura do contrato, conforme determina 
o § 4º do art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, com a 
redação dada pela Resolução nº 41, de 2009.

Entre as demais condições para a autorização 
do empréstimo, mencione-se que o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo atestou o pleno exercício 
da competência tributária do Estado, e o cumprimento 
dos arts. 198 e 212, da Constituição Federal, para os 
exercícios de 2008, e 2009, bem como dos arts. 12, 
52 e 55, da LRF.

Em suma, em conclusão da análise efetuada, a 
STN indica que nada há a opor à concessão da plei-
teada garantia da União, desde que, previamente à 
assinatura dos instrumentos contratuais seja verifica-
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do, pelo Ministério da Fazenda, o cumprimento das 
condições prévias ao primeiro desembolso fixadas no 
contrato, de modo a evitar o pagamento da comissão 
de crédito, e da condição de adimplência do ente para 
com a União, referente a financiamentos, refinancia-
mentos e garantias que tenham sido eventualmente 
honradas, bem como a formalização do contrato de 
contragarantia.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), por sua vez, no Parecer PGFN/COF nº 
1.494/2010, atestou o cumprimento das formalidades 
prévias à contratação, verificando que foram estipula-
das as condições contratuais usuais das operações de 
crédito celebradas com o BID. Ademais, foi observado o 
art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, 
que veda disposição contratual de natureza política, 
atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à 
Constituição e às leis brasileiras ou que implique com-
pensação automática de débitos e créditos.

Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas Resoluções do 
Senado Federal que tratam da matéria, inclusive as 
exigências e condições para a prestação de garantia 
pela União. 

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido 
de autorização do Estado de São Paulo para contra-
tar a operação de crédito, com garantia da União, nos 
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 38, DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a con-
tratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, destinada a financiar parcialmente 
o “Programa de Apoio à Gestão e Integração 
dos Fiscos no Brasil – PROFISCO”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de credito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$120.000.000,00 
(cento e vinte milhões de dólares dos Estados Unidos 
da America).

Parágrafo único. Os recursos desta operação de 
crédito destinam -se a financiar parcialmente o “Pro-
grama de Apoio a Gestão e Integração dos Fiscos no 
Brasil – PROFISCO”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: Republica Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$120.000.000,00 (cento e vinte 

milhões de dólares dos Estados Unidos da America), 
de principal;

V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-
monetário com taxa de juros baseada na LIBOR;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-
tados da vigência

do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e con-

secutivas, e sempre que possível iguais, vencendo a 
primeira cinco anos após a data de vigência do con-
trato e a última até 20 anos após essa data, a serem 
pagas nos dias 6 ou 24 dos meses de maio e novem-
bro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta pela taxa de juros LIBOR trimestral para 
dólar dos Estados Unidos da America, mais ou menos 
uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
do BID que financiam os empréstimos do mecanismo 
unimonetário baseado na LIBOR, mais o valor líquido 
de qualquer custo ou lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da LIBOR, mais a margem para 
empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida 
periodicamente pelo BID, até 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não de-
sembolsado do empréstimo, exigida juntamente com 
os juros, entrando em vigor sessenta dias após a as-
sinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: o 
valor devido em um semestre determinado não pode-
rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos.

§ 1° As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do Contrato de Empréstimo.

§ 2° É facultado ao Mutuário, com consentimento 
por escrito do Fiador, exercer a opção de conversão 
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial 
do empréstimo, de flutuante, baseada na LIBOR, para 
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no Contrato de Empréstimo.
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§ 3° Para o exercício das opções referidas no pa-
rágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos 
incorridos pelo BID na sua realização.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado de São Paulo na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput 
fica condicionado a que o Estado de São Paulo celebre 
contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas de que 
tratam os arts. 155, 157 e 159, em conformidade com 
o § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e ou-
tras garantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados, di-

retamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado de São Paulo e de todos os órgãos e en-
tidades integrantes do Estado quanto aos pagamen-
tos e prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução n° 48, de 2007, com a redação dada pela 
Resolução nº 41, de 2009.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização de quinhentos e quarenta dias, con-
tados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – Se-
nador Tasso Jereissati, Relator “Ad Hoc”.
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PARECER N° 1.148, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 229, de 2010, (n° 
448, de 28 de julho de 2010, na origem), do 
Presidente da República, que propõe ao 
Senado Federal seja autorizada a contrata-
ção de operação de crédito externo, com a 
garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$ 300.000.000,00 (trezen-
tos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América), de principal, entre o Estado de 
Mato Grosso do Sul e o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), cujos recursos destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do “Programa de Trans-
portes e de Desenvolvimento Sustentável 
do Estado do Mato Grosso do Sul”.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

O Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal pleito do Estado de Mato Grosso 
do Sul, que solicita autorização para contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se a financiar parcialmente o Programa de Transportes 
e de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Mato 
Grosso do Sul.

O Programa tem por objetivo geral garantir me-
lhores condições de infra-estrutura de transportes para 
as regiões produtoras, incentivando, assim, a forma-
ção de cadeias produtivas, com maior valor agregado 
produção agropecuária, extrativa vegetal e mineral. O 
Programa contará com investimentos totais de US$ 
375.000.000,00, sendo US$ 300.000.000,00 finan-
ciados pelo BIRD, objeto do presente financiamento 
e US$ 75.000.000,00 provenientes da contrapartida 
estadual.

O empréstimo pretendido foi credenciado pelo 
Banco Central do Brasil, e as condições financeiras 
inseridas no sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF), sob o número TA 534911.

0 financiamento será contratado sob a modali-
dade Margem Variável, com taxa de juros baseada 
na LIBOR semestral acrescida de um spread a ser 
determinado pelo BIRD a cada exercício fiscal. De 
acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), o custo efetivo do empréstimo será da or-
dem de 4,21% a.a., flutuante conforme a variação da 

LIBOR. Considerando o custo atual da curva média de 
captação do Tesouro em dólar no mercado internacio-
nal, a operação encontra-se em patamares aceitáveis 
para aquela Secretaria.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito ex-
terno fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, 
da Constituição Federal, bem como nas Resoluções 
nºs 40 e 43, de 2001, e 48, de 2007, todas do Senado 
Federal, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas 
constituem as normas que disciplinam os limites e 
condições para a contratação de operações de crédito 
internas e externas, inclusive concessão de garantia, 
no âmbito dos três níveis de governo.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), através do Parecer PGFN/COF N° 1.513/2010, 
atestou o cumprimento das formalidades prévias a 
contratação, verificando que foram estipuladas as con-
dições contratuais usuais das operações de crédito 
externo. Ademais, foi observado o que reza o art. 8° 
da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, 
que veda disposição contratual de natureza política, 
atentatória a soberania e a ordem pública, contraria a 
Constituição e as leis brasileiras ou que implique com-
pensação automática de débitos e créditos.

A Secretaria do Tesouro Nacional se manifestou 
através do Parecer n° 1.073/2010/GERFI/COPEM/
SUBSEC4/STN/MF, de 13 de julho de 2010, que cita 
vários outros documentos e pareceres.

De acordo com o Parecer n° 701/2010, da Coor-
denação-Geral de Operações de Crédito de Estados e 
Municípios (COPEM) da STN, o Estado de Mato Grosso 
do Sul cumpre os requisitos mínimos para contratação 
da operação de crédito previstos no art. 32 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e nas Resoluções nºs 40/2001 
e 43/2001 do Senado Federal. Entretanto, previamen-
te à assinatura dos instrumentos contratuais, deverá a 
STN se manifestar quanto ao cumprimento do disposto 
no inciso VI do artigo 21 da Resolução n°43, de 2001, 
do Senado Federal.

A Coordenação-Geral de Relação e Análise Fi-
nanceira dos Estados e Municípios (COREM), da Se-
cretaria do Tesouro Nacional realizou análise da ca-
pacidade de pagamento do Estado, que recebeu clas-
sificação na categoria B, suficiente para a concessão 
de garantia da União, nos termos da Portaria MF n° 
89, de 25-4-1997.

A Coordenação de Haveres Financeiros (COAFI) 
informou que o Estado se encontra adimplente com a 
União em relação a todos os financiamentos e refinan-
ciamentos concedidos.

21ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39482 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

De acordo com informações contidas no Relatório 
de Gestão Fiscal da União para o primeiro quadrimestre 
de 2010, havia margem, naquela oportunidade, para a 
concessão da pleiteada garantia da União.

Está também atendida a exigência de autorização 
legislativa para a operação. A Lei Estadual n° 3.762, de 
15 de outubro de 2009, autoriza o Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito externo com o BIRD, bem como a oferecer 
como contragarantias à garantia da União cotas e re-
ceitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159, com-
plementadas pelas receitas tributárias estabelecidas 
no art. 155, nos termos do § 4° do artigo 167, todos 
da Constituição Federal, ou outras garantias em direi-
to admitidas.

Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional afir-
mou nada ter a opor à concessão da pleiteada garan-
tia da União desde que, previamente à assinatura dos 
instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério 
da Fazenda o atendimento das seguintes exigências:

a) a entrada em vigor do Convênio entre o Esta-
do de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secre-
taria de Estado de Obras Públicas e de Transportes, 
e a Agência Estadual de Gestão de empreendimentos 
(AGESUL);

b) a abrangência da Ação Cautelar nº 2.659, de 
1º de julho de 2010;

c) a condição de adimplência da Administração 
Direta do Estado para com a União e suas entidades 
controladas, inclusive no que tange ao cumprimento 
do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução SF 
nº 43/2001; e

d) a formalização do contrato de contragaran-
tia.

Entendemos que as referidas pendências po-
dem ser solucionadas em tempo hábil. Elas podem 
ser acrescidas ao texto da Resolução que autoriza o 
empréstimo, como condições prévias à concessão da 
garantia da União.

Concluímos, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela aprovação do pe-
dido de autorização do Estado de Mato Grosso do 
Sul para contratar a operação de crédito externo, nos 
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 39, DE 2010

Autoriza o Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to (BIRD), no valor de até US$300.000.000,00 
(trezentos milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso do Sul auto-

rizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 
até US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o Progra-
ma de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável 
do Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$300.000.000,00 (trezentos mi-

lhões de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: Margem Variável;
VI – prazo de desembolso: até 30-6-2015;
VII – amortização do saldo devedor: parcelas se-

mestrais, sucessivas, e, sempre que possível, iguais, 
pagas nos dias 15 de março e 15 de setembro de cada 
ano, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 
2020 e a última em 15 de março de 2035, sendo que 
cada uma das 27 parcelas corresponderá a 3,57% do 
valor total do empréstimo e a última corresponderá a 
3,61% do valor total do empréstimo, ressaltando-se 
que não haverá pagamento no ano de 2024, conforme 
acordado entre as partes;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente 
nas mesmas datas do pagamento da amortização e 
calculados sobre o saldo devedor periódico do emprés-
timo, a uma taxa composta pela taxa de juros LIBOR 
semestral para dólar dos Estados Unidos da América 
acrescidos de um spread a ser determinado pelo BIRD 
a cada exercício fiscal;

IX – juros de mora: 0,5% (meio por cento) acres-
cidos aos juros devidos e ainda não pagos; vencidos 
30 (trinta) dias após a data prevista para pagamento 
dos juros, constituirá o Mutuário em mora, e a mesma 
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será aplicada conforme o disposto na Seção 3.2(d) 
das Normas Gerais;

X – comissão à vista (front-end fee): 0,25% (vinte 
e cinco centésimos de um por cento) sobre o valor do 
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade;

XI – opção de alteração de modalidade de em-
préstimo: a contratação na modalidade margem variável 
permite a sua alteração para contratação em margem 
fixa mediante solicitação formal ao credor (cláusula 
2.07 do contrato de empréstimo).

§ 1° A margem fixa permite ao Mutuário a utiliza-
ção dos seguintes instrumentos financeiros:

a) converter a taxa de juros aplicável ao montante 
parcial ou total do empréstimo, de flutuante para fixa 
ou vice-versa;

b) alterar a moeda de referência da operação de 
crédito para o montante já desembolsado;

c) alterar a moeda de referência da operação de 
crédito para o montante a desembolsar.

§ 2° O exercício das opções acima implica a 
cobrança dos encargos incorridos pelo Bird na reali-
zação das opções e de uma comissão de transação 
(transaction fee).

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado de Mato Grosso do Sul na contra-

tação da operação de crédito externo referida nesta 
Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput 
fica condicionado a que, previamente à assinatura dos 
instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério 
da Fazenda o atendimento das seguintes exigências:

a) a entrada em vigor do Convênio entre o Esta-
do de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secre-
taria de Estado de Obras Públicas e de Transportes, e 
a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos 
(AGESUL);

b) a abrangência da Ação Cautelar n° 2.655, de 
1° de julho de 2010;

c) a condição de adimplência da Administração 
Direta do Estado para com a União e suas entidades 
controladas, inclusive no que tange ao cumprimento 
do disposto no inciso VI do art. 21 da Resolução SF 
n° 43/2001; e

d) a formalização do contrato de contragaran-
tia.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – Se-
nador Valdir Raupp.
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PARECER N° 1.149, DE 2010

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 235, de 2010, 
do Presidente da República (n° 455, de 2 
de agosto de 2010, na origem), que solici-
ta autorização do Senado Federal para que 
seja contratada operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do 
Brasil, entre o Estado do Ceará e o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor total de até US$150.000.000,00 (cento 
e cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, destina-
da ao financiamento parcial do “Programa 
Nacional do Desenvolvimento do Turismo 
– PRODETUR Nacional – Ceará”.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

É submetida à apreciação do Senado Federal 
a Mensagem n° 235, de 2010, do Presidente da Re-
pública, que solicita autorização para que seja con-
tratada operação de crédito externo, com garantia da 
União, entre o Estado do Ceará e o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até 
US$150.000.000,00.

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se ao financiamento parcial do “Programa Nacional do 
Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR Nacional 
– Ceará”. O objetivo do Programa é contribuir para o 
aumento do emprego, renda e divisas geradas pelo 
setor, mediante a consolidação e diversificação da 
oferta turística do Estado do Ceará, nos três pólos do 
Programa: Litoral Leste, Serra da Ibiapaba e Maciço 
de Baturité.

Os objetivos específicos do Programa são a con-
solidação do modelo sustentável sol e praia e a diver-
sificação da atividade turística no Estado, por meio 
da criação de novos produtos, baseados em recursos 
naturais e culturais com potencial turístico.

O financiamento será contratado sob a moda-
lidade de empréstimo do mecanismo uni monetário, 
com taxa de juros baseada na Libor, e as demais con-
dições usuais de empréstimos do BID. O custo efetivo 
do empréstimo é estimado em 5,46% a.a., flutuante 
conforme a variação da Libor. Situa-se, portanto, em 
patamar aceitável, considerando o custo atual da cur-
va média de captação do Tesouro Nacional, em dólar, 
no mercado internacional.

Entre os documentos encaminhados ao Sena-
do Federal, constam os Pareceres da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria- Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) que examinam as informa-

ções referentes ao pleito e concluem favoravelmente a 
sua aprovação, desde que obedecidas as condiciona-
lidades prévias ao primeiro desembolso, formalizado 
o contrato de contragarantia e comprovada a situação 
de adimplência do Estado perante a União.

II – Análise

As operações de crédito interno e externo dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios subor-
dinam-se à observância e ao cumprimento das condi-
ções e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs 40 
e 43, de 2001, do Senado Federal. As operações de 
crédito externo são sujeitas a autorização específica 
do Senado Federal, nos termos do art. 28 da Resolu-
ção n° 43, de 2001.

Por sua vez, a concessão de garantias pela União 
subordina-se ao cumprimento dos limites e condições 
estabelecidos na Resolução n° 48, de 2007, com as 
alterações introduzidas pela Resolução n° 41, de 2009, 
e também são sujeitas à autorização específica do 
Senado Federal.

Ademais, devem ser obedecidas as disposições 
constantes da Lei Complementar n° 101, de 2000, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A STN emitiu o Parecer GERFI/COPEM/SUB-
SEC4/STN/MF n° 952, de 30 de junho de 2010, fa-
vorável ao pleito e a concessão de garantia da União 
nessa operação de crédito externo.

No parecer, são fornecidas informações acerca 
da situação do Estado do Ceará no que diz respeito ao 
cumprimento das condições e exigências de natureza 
financeira e processual, estipuladas nas resoluções do 
Senado Federal e na LRF.

Relativamente aos aspectos de natureza financei-
ra, nos termos das condições e exigências definidas nas 
resoluções supracitadas, aplicáveis ao financiamento 
pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos:

a) O referido programa foi identificado como pas-
sível de obtenção de financiamento externo pela Co-
missão de Financiamentos Externos (COFIEX), con-
forme a Recomendação n° 1.016, de 27 de março de 
2008, homologada pelo Ministro de Estado do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão. Essa recomendação 
foi alterada pela Resolução COFIEX n° 406, de 26 de 
setembro de 2009, que autorizou o aumento do valor 
do empréstimo para até R$ US$150.000.000,00 e da 
contrapartida para até US$100.000.000,00.

b) A contratação da operação de crédito foi de-
ferida pelo Parecer COPEM/STN n° 411, de 27 de 
abril de 2010, que considerou terem sido atendidos 
os requisitos mínimos previstos na Resolução n° 43, 
de 2001, do Senado Federal, em especial, quanto aos 
limites de endividamento do Estado do Ceará. Foram 
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atendidas também as demais condições estabelecidas 
no art. 32 da LRF.

c) Relativamente à exigência constitucional de que 
programas ou projetos constem do plano plurianual e 
da lei orçamentária anual, é informado que os investi-
mentos previstos no programa mencionado constam 
da Lei Estadual no 14.053, de 7 de janeiro de 2008, 
alterada pela Lei Estadual n° 14.557, de 21 de dezem-
bro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Estado do Ceará para o período 2008-2011.

d) Ademais, a Lei Estadual n° 14.608, de 6 de 
janeiro de 2010, que estima a receita e fixa a despe-
sa do Estado do Ceará para o exercício financeiro de 
2010, contempla dotações para a execução do progra-
ma no exercício em curso. Constam desse orçamento 
dotações relativas as receitas da operação de crédito 
externo e despesas com encargos da dívida.

e) A STN também verificou que há previsão do 
oferecimento de contragarantias da parte do Estado 
do Ceará. Para tanto, a Lei Estadual n° 14.099, de 9 
de abril de 2008, alterada pelas Leis Estaduais n°s 
14.240, de 11 de novembro de 2008, e 14.621, de 26 
de fevereiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a 
contratar a presente operação de crédito e a vincular 
as receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159, nos ter-
mos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, 
e outras garantias em direito admitidas.

f) É possível atender a esse pleito de garantia, 
pois: (i) são consideradas suficientes e adequadas as 
contragarantias a serem prestadas; e (ii) o Estado do 
Ceará conta com recursos suficientes, devidamente 
demonstrados, para o ressarcimento à União, caso 
essa venha a honrar o compromisso na condição de 
garantidora da operação.

g) De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal 
da União para o primeiro quadrimestre de 2010, há 
margem para a concessão da pleiteada garantia da 
União, dentro do limite estabelecido no art. 9° da Re-
solução n° 48, de 2007.

h) O Estado do Ceará encontra-se adimplente 
em relação às metas e compromissos assumidos no 
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, tendo 
cumprido regularmente os compromissos pactuados 
e atingido as metas acordadas contratualmente com 
a União.

i) Ademais, o Estado do Ceará encontra-se adim-
plente com a União relativamente aos financiamentos 
e refinanciamentos por ela recebidos.

j) A verificação da adimplência financeira em face 
da Administração Pública Federal e suas entidades 
controladas e de recursos dela recebidos poderá ser 
feita mediante consulta ao Cadastro único de Convê-
nio (CAUC), por ocasião da assinatura do contrato de 

contragarantia, conforme prevê a Resolução n° 41, de 
2009, que alterou a Resolução n° 48, de 2007.

A análise de custo-benefício realizada pela Se-
cretaria de Turismo do Estado do Ceará demonstra os 
benefícios do Programa, no período de sua execução 
(2010-2014), estimando-se que a taxas de crescimen-
to médio do fluxo turístico ultrapasse os 12% ao ano. 
São visitantes que consumirão produtos e serviços 
produzidos localmente e que propiciarão a geração 
emprego, renda, ingresso de divisas e aumento da 
arrecadação tributária.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) emitiu o Parecer PGFN/COF n° 1.529, de 22 
de julho de 2010. No exame das cláusulas da minuta 
contratual, concluiu que elas são admissíveis e estão 
de acordo com a legislação brasileira aplicável a es-
pécie. Em especial, foi observado o disposto no art. 
8° da Resolução n° 48, de 2007, que veda disposição 
contratual de natureza política, atentatória a soberania 
nacional e à ordem pública, ou contraria a Constituição 
e as leis brasileiras, bem como que implique compen-
sação automática de débitos e créditos.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido 
de autorização do Estado do Ceará para contratar a 
operação de crédito, com garantia da União, nos ter-
mos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 40, DE 2010

Autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de 
até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos 
da America).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Ceará autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total de até US$150.000.000,00 (cento 
e cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da America).

§ 1° Os recursos advindos da operação de crédito 
externo referida no caput destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa Nacional do Desenvolvimento do 
Turismo – PRODETUR Nacional – Ceará”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
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III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$150.000.000,00 (cento e cin-

quenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América);

V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-
monetário com taxa de juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-
tados a partir da vigência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais e con-
secutivas, de valores tanto quanto possível iguais, 
vencendo-se a primeira cinco anos após a data de as-
sinatura do contrato e a última até 25 anos após essa 
data, a serem pagas no dia 30 dos meses de março e 
de setembro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar dos Estados Unidos da América, mais ou menos 
uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
do BID que financiam os empréstimos do mecanismo 
unimonetário baseado na LIBOR, mais o valor líquido 
de qualquer custo ou lucro gerado por operações para 
mitigar as flutuações da Libor, mais a margem para 
empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, até 0,75% (setenta e cinco cen-
tésimos por cento) ao ano, e calculada sobre o saldo 
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente 
com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a 
assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
por decisão de política atual, o BID não cobrará mon-
tante para atender despesas com inspeção e super-
visão geral, sendo que, conforme revisão periódica de 
suas políticas, notificará ao mutuário um valor devido 
em um semestre determinado, que não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do empréstimo, dividido 
pelo número de semestres compreendido no prazo 
original de desembolsos;

XI – opções de fixação de taxa de juros: é fa-
cultado ao Mutuário, com consentimento por escrito 

do garantidor exercer a opção de conversão da taxa 
de juros aplicável ao montante total ou parcial do em-
préstimo, de flutuante, baseada na LIBOR, para fixa, 
e vice-versa, em montantes mínimos e prazos defini-
dos no Contrato de Empréstimo, sendo os custos de-
correntes das opções de conversão repassados pelo 
BID ao Mutuário.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° Para o exercício das opções referidas no 
inciso XI deste artigo, fica autorizada a cobrança dos 
encargos incorridos pelo BID na sua realização.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Ceará na operação de crédito externo 
referida nesta Resolução.

§ 1° A autorização prevista no caput fica con-
dicionada a que o Estado do Ceará celebre contrato 
com a União para a concessão de contragarantias, 
sob a forma de vinculação das receitas previstas nos 
arts. 155, 157 e 159, em conformidade com o § 4° 
do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado do Ceará 
ou das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura dos instrumentos 
contratuais, o Estado do Ceará comprovará, junto ao 
Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições 
para o primeiro desembolso, conforme estipulado no 
contrato de empréstimo, e a adimplência do Estado e 
de todos os seus órgãos e entidades quanto aos paga-
mentos e prestações de contas de que trata o art. 10 
da Resolução n°48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4° 0 prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização e de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. Senador 
Antônio Carlos Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.144 
a 1.152, de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, concluindo pela apresentação dos seguintes 
Projetos de Resolução:

– Nº 35, de 2010 (MSF 218/2010), que autoriza o Mu-
nicípio de Catanduva (SP) a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até oito milhões, quatrocentos 
e trinta e nove mil dólares dos Estados Unidos 
da América;

– Nº 36, de 2010 (MSF 219/2010), que autoriza o 
Município do Rio de Janeiro a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento, no valor de até um bilhão e 
quarenta e cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América;

– Nº 37, de 2010 (MSF 227/2010), que autoriza a 
contratação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até 
seis bilhões e duzentos e oito milhões de ienes, 
entre a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP e a Japan Inter-
national Cooperation Agency – JICA, destinada 
a financiar, parcialmente, o Programa Integrado 
de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais 
da Represa Billings;

– Nº 38, de 2010 (MSF 228/2010), que autoriza o 
Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até cento e vinte milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, de principal, 
destinada a financiar parcialmente o Programa 
de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no 
Brasil – PROFISCO;

– Nº 39, de 2010 (MSF 229/2010), que autoriza o Es-
tado de Mato Grosso do Sul a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até tre-
zentos milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América;

– Nº 40, de 2010 (MSF 235/2010), que autoriza o Es-
tado do Ceára a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 

valor total de até cento e cinquenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América;

– Nº 41, de 2010 (MSF 236/2010), que autoriza a Re-
pública Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo, no valor total de até vinte e 
oito milhões e seiscentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID);

– Nº 42, de 2010 (MSF 237/2010), que autoriza o Es-
tado do Mato Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até doze milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, de principal, 
destinada a financiar parcialmente o “Programa 
Mordenização da Administração Tributária, Finan-
ceira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso 
do Sul – PROFISCO – MS”; e

– Nº 43, de 2010 (MSF 238/2010), que autoriza o Es-
tado de São Paulo a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD), no valor de até trezentos e vinte 
e seis milhões e setecentos e setenta e cinco mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

Pela ordem, primeiro, o Senador Jarbas Vas-
concelos...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, para uma comunicação inadiável...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O Senador Jarbas Vasconcelos solicita uma 
comunicação inadiável; e a Senadora Rosalba, uma 
comunicação inadiável também.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, solicitei ao Senador Jarbas que eu pudes-
se fazer logo a minha comunicação. Se S. Exª estiver 
de acordo...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Senador Jarbas Vasconcelos cede, então, a palavra 
à Senadora Rosalba Ciarlini, por permuta.

Concedo a palavra, então, a V. Exª, Senadora 
Rosalba Ciarlini.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Senador Papaléo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gos-
taria de fazer um apelo ao Governo Federal sobre a 
questão da regulamentação das dívidas agrícolas – 
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projetos que aprovamos aqui e que foi motivo de muito 
debate –, quando foi dado o perdão àqueles agriculto-
res do Pronaf, da agricultura familiar, que tinham feito 
empréstimos ao Banco do Nordeste, para dívidas de 
até R$10 mil.

Até o momento, o projeto ainda não está sendo 
executado e os agricultores, por onde caminhamos 
no Rio Grande do Norte, cobram do próprio Banco do 
Nordeste que seja iniciado esse procedimento para que 
eles possam receber o perdão das dívidas até R$10 
mil. E que aqueles que tenham dívidas acima desse 
valor possam fazer a renegociação, como ficou definido 
pela medida provisória, pelo projeto que foi aprovado, 
com um abate, com um desconto de até 80%.

Estive, recentemente, na Superintendência do 
Banco do Nordeste do meu Estado, na companhia do 
Senador José Agripino – que está licenciado, mas que 
fez questão de estar presente – e do Suplente, o Sena-
dor Ximbica, que estava também ao nosso lado, para 
perguntar dos procedimentos do Banco do Nordeste 
com relação ao cumprimento do que ficou aprovado, 
acertado e definido exatamente quanto a essa questão 
do perdão das dívidas

Fica este registro no sentido de cobrarmos ur-
gência, já que tivemos tanto trabalho, tanta luta, tanta 
discussão, tanta demora para encontrar essa solução. 
Além do mais, esse projeto também beneficia os plan-
tadores de cana, aqueles que têm um incentivo de até 
10 mil toneladas para poder ter o benefício que incen-
tiva a produção, e isso não está sendo cumprido.

Fica o nosso registro, o nosso alerta e a nossa co-
brança ao Governo Federal, já que a Superintendência 
do Banco do Nordeste nos informou que havia neces-
sidade da regulamentação por um conselho nacional, 
e precisamos que isso seja urgentemente resolvido 
para beneficiar milhares de pequenos produtores e 
agricultores da nossa Região Nordeste, principalmen-
te, e também os plantadores de cana.

Muito obrigada.
Obrigada também, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Muito obrigado, Senadora Rosalba Ciarlini. Pa-
rabéns pela sua observação, que é muito importante 
para todo o País.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao nobre Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Para uma comunicação inadiável. Com revisão do 
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, nobre Senador 
Papaléo Paes. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, o Governo Lula tem uma grande dificuldade para 
cumprir a maioria das promessas que faz pelo País 

afora. Após quase oito anos de gestão, infelizmente, 
essa prática irresponsável continua.

O exemplo mais recente dessa falta de sintonia 
entre o verbo presidencial e a ação governamental ocor-
re em Pernambuco, no atendimento aos municípios da 
Zona da Mata Sul, que foram quase que destruídos por 
enchentes no mês de junho próximo passado.

No último sábado, dia 31 de julho, Sr. Presiden-
te, o Jornal do Comércio de Pernambuco publicou na 
manchete de sua capa, abre aspas: “Crédito fica só 
na promessa”. Em reportagem assinada pelo jornalis-
ta João Valadares, o JC afirma que, abre aspas “após 
Governo alardear crédito rápido e fácil, comerciantes 
vítimas de enchentes não conseguem dar garantias 
exigidas, o que impede reconstrução”.

O Presidente Lula esteve em Pernambuco no dia 
24 de junho, prometendo, a quem quisesse ouvir, que 
iria suplantar a burocracia e facilitar a volta por cima 
das milhares de pessoas que tiveram suas vidas des-
troçadas pela calamidade da enchente.

Lula disse ainda, Sr. Presidente, na ocasião, que 
iria “derrotar a burocracia”.

Pelo que li na reportagem do Jornal do Commér-
cio, Lula terá que aceitar mais essa derrota.

Ao contrário do que o Presidente da República 
prometeu, são absurdas as exigências apresentadas 
pelos bancos oficiais para liberar empréstimo bancário 
para os empresários reconstruírem seus negócios.

Para terem dinheiro do Banco do Brasil, por exem-
plo, as vítimas da enchente precisam estar livres do 
Serasa. Elas precisam também ter em mãos certidões 
negativas e até comprovante de votação nas eleições 
de 2008. Os Bancos Oficiais esquecem-se de que mui-
tos daqueles que têm a necessidade de acesso rápido 
ao crédito perderam tudo nas enchentes, inclusive os 
documentos pessoais que agora são requeridos. É um 
rol absurdo de exigências que tornam impossível ter 
acesso ao dinheiro.

A verdade é que o Governo prometeu emprestar 
dinheiro sem burocracia, sem obstáculos. Não conse-
guiu cumprir a promessa feita pelo próprio Presidente 
da República. A única coisa que funcionou, Sr. Presi-
dente, nessas liberações anunciadas pelo Governo 
Federal foi a antecipação do pagamento de benefícios 
sociais, como o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego 
e a liberação do FGTS.

Trocando em miúdos, isso quer dizer que o Go-
verno só foi ágil em liberar aquele dinheiro que já era 
das próprias pessoas.

Essa insensível burocracia pública não é exclusiva 
do atual Governo Federal. Eu mesmo, quando estava à 
frente do Governo de Pernambuco, enfrentei problemas 
parecidos em 2001 e 2005. A diferença, Srs. Senado-
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res, é que o Presidente Lula adota uma postura de puro 
marketing, apenas para aparecer bem na foto, nas telas 
das TVs e nesta época de campanha eleitoral.

Como o Presidente não pode ser cobrado pelo 
que prometeu e não cumpriu, os problemas vão se 
arrastando, e os pequenos empresários da Mata Sul 
de Pernambuco tentam retomar suas vidas sem o fun-
damental apoio do Poder Público.

Essa não é a primeira catástrofe ocorrida no País 
nos últimos oito anos. O Governo Lula deveria ter apre-
sentado um novo Plano Nacional para enfrentamento 
dessas catástrofes ambientais, como as que aconte-
ceram em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de 
Janeiro e agora no meu Estado, Pernambuco, e em 
Alagoas. Todo ano acontece uma nova tragédia, e os 
problemas e repetem.

Quando esteve em Pernambuco há 40 dias, o 
Presidente Lula falou como se houvesse acabado de 
chegar ao Palácio do Planalto, falando da “Irrespon-
sabilidade” de deixar as pessoas morarem na beira 
dos rios. O que o Governo Lula fez para mudar essa 
realidade?

Nada, absolutamente nada.
Ainda existe tempo para o Governo Federal corri-

gir os rumos e realmente ajudar a população da Zona 
da Mata Sul de Pernambuco. Como esta é uma situa-
ção emergencial, que o Governo faça a coisa completa, 
sem falsas promessas, sem subterfúgios.

Que o Governo não repita seu triste costume de 
deixar as coisas pelo meio, sem vontade e pressa de 
terminar, como é o caso da Refinaria Abreu e Lima em 
Pernambuco, a Transposição das águas do Rio São 
Francisco, a Hemobrás e tantos outros projetos que o 
Governo tem imensa dificuldade em concluir no ritmo 
que o Nordeste e Pernambuco necessitam.

(Interrupção do som.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Peço assim, Sr. Presidente, que seja transcrita para 
os Anais do Senado Federal a reportagem do Jornal 
do Commercio “Burocracia trava a Mata Sul”.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

CRÉDITO FICA SÓ NA PROMESSA

Comerciantes de Palmares que perderam tudo 
na enchente questionam a burocracia para obter em-

préstimos e recomeçara a vida, apesar de o governo 
ter dito que agilizaria financiamentos.

Lula anunciou R$1 bilhão em linhas 
de crédito e criticou bancos Burocracia tra-
va a Mata Sul

Após o governo alardear crédito rápido e fácil, comer-
ciantes vítimas das enchentes não conseguem dar garantias 
exigidas, o que impede reconstrução.

João Valadares
Comerciantes de Palmares, na Zona da Mata 

Sul, que perderam tudo na enchente e precisam de 
empréstimo bancário para se reerguerem ainda não 
conseguiram sequer ter o cadastro aprovado. Grande 
parte das portas do comércio está fechada. Poucos 
conseguiram iniciar a reforma. Ao contrário do que o 
governo prometeu, inclusive assegurando o emprés-
timo mesmo para quem tem restrições na Serasa, a 
burocracia para ter acesso ao dinheiro é gigante. As 
exigências são muitas. Vão desde certidões negativas 
até comprovante de votação na última eleição. Pendên-
cias e dívidas também são obstáculos.

Gideone Santos é dono de uma ótica em Pal-
mares. A chuva destruiu tudo. Ele viu mais de 700 ar-
mações de óculos e 200 relógios serem levados pela 
água. Um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil. 
Desde que ouviu o presidente Lula prometendo ajuda 
fácil e rápida, com R$ 1 bilhão de linha de crédito, o 
comerciante vai de banco em banco para tentar pegar 
R$ 50 mil. Em todas as tentativas, voltou de mão vazia. 
“Desisti. Perdi muito tempo. Agora, estou me virando 
como posso. Preciso limpar tudo aqui ainda. Exigiram 
até comprovante de votação. Só para pegar o boletim 
de ocorrência, provando que fui atingido, esperei das 
5h até as 16h.”

O pai dele, Severino Bezerra da Silva, que é pro-
prietário de uma clínica oftalmológica, foi até o Banco 
do Brasil de Catende e voltou para Palmares com um 
“não”. “Eles pediram muitos documentos. O governo 
prometeu emprestar dinheiro sem burocracia. Não te-
nho mais o que fazer.”

Marcionilo de Carvalho Pedrosa tem um frigorí-
fico e, há 20 dias, não faz outra coisa a não ser tentar 
juntar todas exigências dos bancos. “Eles não estão 
liberando para os comerciantes que estão na Serasa. 
Se for assim, acredito que apenas 1% dos comerciantes 
vai conseguir o dinheiro.” Ele reabriu as portas ontem. 
“Graças ao meu fornecedor de frango estou começan-
do novamente”, diz.

Em entrevista, na manhã de ontem, à Rádio Jor-
nal, o presidente Lula comentou o assunto. “Falei com 
o Guido (Guido Mantega, ministro da Fazenda). Quero 
saber o que está acontecendo. Fui lá (em Palmares) e vi 
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a situação. A gente precisa liberar os recursos. Eu disse 
ao companheiro Guido que não é possível, depois da 
enchente, a gente ficar exigindo as mesmas garantias 
que se exige para uma empresa sadia, que não passou 
por crise.” Lula criticou os gerentes de banco.

“É preciso que as pessoas larguem um pouco o 
manual e façam alguma coisa diferente porque o que 
interessa é voltar à normalidade.” O crédito foi repas-
sado pelo BNDES para o Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste e Caixa Econômica Federal. O prazo de dez 
anos para o pagamento vale para operações de até 
R$ 50 mil. Entre R$ 50 mil e R$ 1 milhão, o prazo é de 
cinco anos, com os mesmos dois anos de carência. Os 
juros são de 5,5% ao ano, quatro vezes mais baixos 
do que os praticados normalmente.

Receita doa produtos apreendidos

Produtos apreendidos pela Receita Federal serão 

Atrasadas, 16 escolas públicas reiniciam aulas

Dezesseis escolas da rede estadual de ensino 
localizadas em oito cidades da Zona da Mata Sul do 
Estado retomarão as aulas segunda-feira, diferentemen-
te das demais unidades do Estado, que começaram o 
segundo semestre letivo dia 19 de julho. O atraso no 
calendário ocorreu porque esses 16 colégios foram 
destruídos ou danificados pelas enchentes de junho. 
Em outras 13 escolas, na mesma região, a previsão 
da Secretaria de Educação de Pernambuco é voltar 
as aulas até 15 de agosto. 

De 187 unidades de ensino situadas nas áreas 
atingidas, 158 (85%) já estão funcionando normalmen-
te. Em Palmares, a rotina escolar será reiniciada para 
alunos de sete escolas. Provisoriamente, os estudantes 
da Escola Fraternidade Palmarense vão dividir espaço 
com os colegas da Escola Técnica Agrícola. Na Facul-
dade de Formação de Professores (Famasul) estarão 
alunos das Escolas de Referência Monsenhor Américo 
e de Palmares. 

A Escola Maquinista Amaro Monteiro funciona-
rá na Escola Professora Galtemir Lins e em mais dois 
anexos (no Distrito de Serro Azul e de Santo Antônio), 
e a Pedro Afonso de Medeiros terá como endereço 
provisório a Faculdade Esuda. 

Em Barreiros, o ano letivo será retomado em duas 
escolas. Depois de amanhã, o mesmo acontecerá com 
professores e estudantes de colégios das cidades de 
Primavera, Belém de Maria, Ribeirão, Correntes, Ca-
etés e Jurema. 

Em Água Preta, segundo a secretária municipal 
de Educação, Albertina Melo, o ano letivo será reativado 
dia 9 de agosto. Há na rede municipal de ensino 7.677 
alunos e 68 escolas. A maior escola, Padre Francisco 

(2.677 alunos), totalmente destruída, funcionará em 
um clube, num galpão e num prédio onde antes havia 
um restaurante. 

Pernambuco teve 355 escolas das redes esta-
dual e municipais atingidas pelas chuvas, sendo 50 
estaduais e 305 municipais. Dessas, 283 municipais 
necessitam de manutenção e 28 de reconstrução. Já 
na rede estadual sete escolas serão reconstruídas e 
43 reformadas. Anteontem, o governo federal publicou 
medida provisória que vai destinar R$ 250 milhões para 
Pernambuco e Alagoas. A previsão é de que o Esta-
do receba R$ 110 milhões, mas esse valor pode ser 
corrigido. Na próxima semana, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) divulgará uma 
resolução detalhando a divisão desse recurso.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vascon-
celos, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto 
Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª será 
atendido de acordo com o Regimento.

Com a palavra, pela Liderança do PTB, o Sena-
dor Fernando Collor; em seguida, o Senador Papaléo 
Paes, por ordem de inscrição.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, não é de hoje que ser sobeja-
mente aguilhoado por meios de comunicação tornou-se 
uma constante em minha vida pública e privada. Mui-
tas vezes, a causa dessa prática, reconheço, reside 
na altercação, um dos traços de minha personalidade 
e de minha conduta diante de determinadas situações 
e de infundadas exposições a que gratuitamente me 
submetem. Mas, nem por isso, a razão está sempre 
de um mesmo lado, por mais difícil que seja para al-
guns admitir a verdade. Se, de minha parte, posso re-
conhecer eventuais equívocos ou impropriedades que 
venha a cometer em circunstâncias especificas – e até 
mesmo me desculpando por elas –, de outra, espero 
que a compreensão e a justiça também prevaleçam 
quando em certas ocasiões meu nome e minha inti-
midade são sordidamente envolvidos. 

Artigo publicado semana passada faz alusões 
a uma suposta impugnação de minha candidatura ao 
Governo de Alagoas. Assinada por Bruno Marques, 
um apedeuta que se intitula jornalista, a matéria, além 
de induzir o leitor a um erro de interpretação com a 
chamada “Onde estão os fichas-limpas?”, desvirtua 
informações relativas à falta de certidões de “nada 
consta” na Justiça como impeditivo de minha candida-
tura. Trata-se de apuração errônea do dito repórter, ou 
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mesmo não efetuada como recomenda a boa prática 
jornalística. Todas, absolutamente todas, as exigências 
da Justiça Eleitoral foram por mim atendidas, confor-
me aqui comprovo, mostrando, uma a uma, todas as 
certidões já devidamente entregues e que faço constar 
deste meu pronunciamento.

São elas: 
1. Justiça Federal, Certidão de Distribuição – Ações 

e Execuções, natureza criminal, nº 2010118192; 
2. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Se-

cretaria Judiciária – Certidão para fins eleitorais nº 
08308/2010; 

3. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Co-
marca de Maceió – Certidão Criminal nº 234616; 

4. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Di-
retoria Adjunta de Assuntos Judiciários – Certidão de 
Nada Consta Criminal, de 13/07/2010; 

5. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Se-
ção Judiciária do Distrito Federal (1ª Instância) – Cer-
tidão de Distribuição, Ações e Execuções Criminais, 
nº 249098; 

6. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (2ª Ins-
tância) – Certidão de Distribuição, Ações e Execuções 
Criminais, nº 385971; 

7. Cartório de Distribuição do Distrito Federal, 
Certidão Criminal de 1ª e 2ª Instâncias, de Nada Cons-
ta, nº 419821; 

8. Supremo Tribunal Federal, Secretaria Judiciá-
ria – 3 certidões, de 23 de junho de 2010; 

9. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Secre-
taria Judiciária – Certidão de Nada Consta de Decisão 
ou Ação Penal, de 20 de julho de 2010; 

10. Coordenação de Juizados Especiais de Ma-
ceió, Alagoas – Certidão de Nada Consta, de 8 de 
julho de 2010; 

11. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 
Certidão Criminal de Nada Consta, nº 234616; 

12. Justiça do Estado de Alagoas, Juízo de Direito 
da 17ª Vara Criminal – Certidão de Nada Consta, de 
6 de julho de 2010.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são infor-
mações que não tenho como deixar de trazer a esta 
Casa para restaurar a verdade dos fatos, a legalidade 
de minha candidatura e a legitimidade de meu direito 
à concorrência eleitoral.

Contudo, diante do ocorrido, não posso também 
deixar de abordar o papel a que determinados indi-
víduos se prestam, e mais especificamente a alguns 
rufiões do jornalismo, simplesmente pelo prazer do 
doesto ou da ignomínia. 

Por algumas vezes, aqui mesmo deste Plenário, 
tenho denunciado o mau jornalismo e a desqualifica-
da postura de pretensos profissionais da esquete da 

mídia, com é o caso agora deste jagodes da impren-
sa escrita. 

Não bastasse sua matéria antiética da boa re-
portagem, o sicofanta infringe a lei e consegue, numa 
única iniciativa, cometer três atos criminosos.

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que 
garante a liberdade de comunicação e de pensamento, 
preserva, no inciso XII do seu art. 5º, a inviolabilidade 
do sigilo das comunicações telefônicas. Não foi o que 
fez o tal cáften da mentira.

Primeiro, gravou sem a exigida ordem judicial e, 
pior, sem meu conhecimento, uma conversa telefônica 
de cunho estritamente particular. Segundo, divulgou 
a ilegalidade por ele praticada em toda a mídia sem 
a devida autorização ou meu consentimento. Por fim, 
de forma covarde, não bastasse urdir a situação numa 
atitude próxima à de um sicário, tramou cavilosamen-
te ao mostrar apenas o trecho final da gravação fora 
do contexto real e da sequência dos acontecimentos. 
Ignorou todo o diálogo inicial e as afirmações ante-
riores para, sordidamente, forjicar o cenário para se 
transformar em vítima.

Esse é, reconhecidamente no seu próprio meio, 
o estilo de reportar do Sr. Bruno Marques. Trata-se de 
um autêntico e conhecido ficha-suja da imprensa bra-
sileira. Ele não se vende à verdade; ele se aluga. Ele 
carece de total credibilidade e recorrentemente man-
cha a honra do bom jornalismo. 

Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
fato nos remete também a uma oportuna e necessária 
reflexão do Senado sobre a atividade jornalística. Es-
tamos prestes a apreciar uma proposta de emenda à 
Constituição sobre o assunto, criando uma reserva de 
mercado, a meu ver, desnecessária. Acredito que este 
e inúmeros outros exemplos de deturpação de fatos, 
envolvendo principalmente, homens públicos, são uma 
prova de que o diploma não é, definitivamente, a ga-
rantia do bom exercício da profissão de jornalista.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Obrigado, Senador Collor.
Por permuta com o Senador Paulo Paim, concedo 

a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O Senador Roberto Cavalcanti também pediu 

para permutar com o Senador Paulo Paim para que 
passasse a ser o terceiro.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer também ao 
Senador Paulo Paim pela inversão da nossa inscrição. 
Obrigado, Senador Paim.

55ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39516 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

Sr. Presidente, quero fazer um registro. Disse 
até que iria dedicar meu discurso de hoje a tratar das 
consequências de uma ação do Ministério da Saúde 
relativa a um hospital no meu Estado, mas, primeiro, 
vou fazer o registro de que espero que o Sr. Ministro 
da Saúde, a quem sempre tratei com muito respeito e 
reconhecimento... Já fiz isso publicamente, inclusive, 
não tenho nem por que fazer, a não ser por uma aná-
lise puramente técnica... Quero deixar registrado que 
não acredito que o Sr. Ministro saiba que, da nossa 
audiência, da audiência que tivemos eu e o Sr. Prefeito 
de Macapá Roberto Goés, Deputado David Alcolum-
bre, para que o Ministério autorize a reformulação que 
foi feita quanto ao destino de um hospital – o Hospi-
tal do Câncer, que está parado há mais de oito anos 
lá no meu Estado –, sua transformação em hospital 
metropolitano.

Era preciso, Senadora Serys, e é preciso apenas 
um parecer técnico. O Sr. Ministro, que sempre nos 
tratou muito bem, com muita atenção, na minha pre-
sença, disse que, em sete ou oito dias, nós seríamos 
atendidos. Só que já se passaram meses e meses e a 
ação da Prefeitura em Macapá está sendo prejudicada 
pela falta ou de compromisso do Ministério da Saúde 
com o Estado do Amapá, que é um Estado pequeno 
– o Ministro jamais pensa sequer em fazer uma visita 
ao Estado porque não interessa, dá pouco voto para o 
Presidente ou para a candidata a Presidente do parti-
do dele –, ou, então, pela negligência de técnicos que 
não honram as suas qualidades técnicas, honram mais 
as suas qualidades politiqueiras e estão deixando de 
lado o Estado do Amapá.

Um hospital metropolitano no Município de Maca-
pá – eu quero que vocês do Ministério da Saúde, que 
não conhecem nada sobre o Amapá, saibam – faz a 
diferença, porque toda a estrutura hospitalar que nós 
temos no Município de Macapá ainda é do tempo em 
que nós éramos Território, foi estabelecida ali já há 
mais de cinquenta anos.

Quero deixar bem claro isso, porque não quero 
pensar jamais que um Ministério, como o Ministério 
da Saúde, para alterar, na área técnica, algum pro-
jeto, precise de propina, como acontece em muitos 
dos ministérios. Não quero pensar isso do Ministério 
da Saúde. Apesar dos escândalos e mais escândalos 
que já aconteceram lá, como os sanguessugas, men-
salinhos e mensalões do Ministério da Saúde. Não 
quero pensar que isso esteja acontecendo na atual 
gestão – não quero!

Apesar de a minha cobrança ser permanente 
junto aos assessores parlamentares que o Ministério 
tem aqui no Senado, quero que alguns desses asses-
sores, usando de sua responsabilidade, comuniquem 

ao Sr. Ministro – já que S. Exª não consegue nem me 
atender por telefone – que nos foi prometida a libera-
ção técnica para aquele hospital metropolitano que 
estamos planejando para o Município de Macapá. S. 
Exª nos prometeu a liberação técnica, não é nem a 
financeira, é a liberação do parecer técnico. Que V. 
Exª tome conhecimento disso e, pelo menos, com as 
qualidades que tem, cumpra com sua palavra. V. Exª 
não vai, de forma nenhuma, fazer com que eu deixe 
de olhar diretamente nos seus olhos ou nos olhos do 
nosso Prefeito, que veio aqui, nos olhos do Deputado 
David – estivemos todos juntos solicitando o parecer 
técnico.

Volto a insistir: não acredito que a área técnica 
do Ministério precise de propina para acelerar o an-
damento de projetos. Não quero acreditar nisso, mas 
vamos ver se isso está acontecendo e se isso é um 
dos motivos para o atraso, para a conseqüência de 
uma irresponsabilidade da área técnica do Ministério 
da Saúde com o Estado do Amapá.

Por favor, olhem no mapa: o Amapá existe. Olhem 
as estatísticas na área da saúde no Amapá e vejam 
que precisamos muito do Ministério da Saúde, que 
está falhando muito conosco, muito, de uma maneira 
imperdoável.

Então, Sr. Ministro, que o senhor tome conheci-
mento, através dos seus assessores, que são dezenas 
de milhares, para que isso não continue a acontecer, 
prejudicando um Estado como o meu Amapá.

Sr. Presidente, Senador Augusto Botelho, Srs. 
Senadores, Srª Senadora Serys Slhessarenko, a re-
presentação política impõe ao representante uma série 
de deveres e obrigações. Entre elas, sem dúvida, está 
o imperativo de lutar pelo atendimento às necessida-
des dos seus representados, ou seja, a população dos 
Estados que os elegeram.

Apenas a luta, entretanto, não é suficiente. É im-
portante, além dela, prestar contas daqueles temas e 
daquelas ações que, em benefício do povo, mobiliza-
ram e impulsionaram o exercício do mandato político, 
seja ele executivo, seja parlamentar. 

É esse propósito – o de promover uma prestação 
de contas aberta e transparente – que me move, hoje, 
neste pronunciamento.

De um lado, pela necessidade de relatar as ini-
ciativas que tomei, no exercício do mandato a mim 
confiado pelo povo do Amapá, ao longo desses últimos 
anos. Por outro, focalizando mais de perto tudo aquilo 
que, na senatoria, pude empreender em um campo 
que considero dos mais importantes para o cidadão 
e para a cidadã do meu Estado: o desenvolvimento 
econômico.
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Para um Estado jovem, como o do Amapá, situ-
ado no extremo norte de nossa Nação-continente e 
ainda carente de quase tudo, é de suma importância 
reforçar, em especial por meio da educação de cunho 
técnico e tecnológico, as oportunidades dadas a todos 
de lutar por um futuro melhor.

Todos nós sabemos das dificuldades em fazer 
prosperar, no Brasil, as teses do desenvolvimento re-
gional. E é notória a necessidade de fazer valer, para 
regiões tais como o Nordeste, o Centro-Oeste e, es-
pecialmente, o Norte do País, os diferenciais que lhes 
permitam alcançar os níveis de progresso material 
e social já exibidos pelo Sul e pelo Sudeste. Nessa 
hora, é justo – tal como assevera a máxima – tratar 
de forma desigual os desiguais para, assim, atingir a 
igualdade. 

Cada Senador e cada Senadora bem sabe que 
não será fácil atenuar o desnível econômico existente 
entre os diferentes cantos da nossa Nação. Para isso, 
há que lançar mão de todos os meios e todas as es-
tratégias que possam garantir velocidade e efetividade 
ao processo de desenvolvimento regional.

É precisamente nessa linha que enquadro o Pro-
jeto de Lei do Senado-Complementar nº 111, de 2005, 
que propus com a finalidade de autorizar ao Executivo 
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento de 
Macapá e Santana, numa estrutura legal que compre-
ende ainda um programa especial de desenvolvimento 
para toda essa área. O programa prevê o estabeleci-
mento de normas e critérios para a unificação de pro-
cedimentos entre os três níveis de gestão federativa 
– União, Estado e Municípios – no que toca a tarifas, 
fretes, seguros, linhas de créditos especiais, e prevê 
também isenções e incentivos fiscais para o fomento 
de atividades consideradas prioritárias à geração de 
emprego e à fixação geográfica da mão de obra.

Determina, finalmente, o financiamento, com re-
cursos orçamentários e outros, provenientes de ope-
rações de crédito externas e internas, de programas 
de alto relevo para a região, com especial ênfase nas 
áreas de recursos hídricos, meio ambiente, turismo, 
infraestrutura básica e criação de postos de trabalho.

O PLS nº 111, que é justamente sobre a área 
integrada Macapá e Santana, já recebeu pareceres 
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania e da Comissão de Desenvolvimento Regional 
e aguarda a sua inclusão na Ordem do Dia.

Com o mesmo tipo de preocupação foi proposto 
por mim o Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2005, 
que tem por objetivo conceder aos bens de informática 
e de automação produzidos na Área de Livre Comér-
cio de Macapá e Santana os incentivos ficais que go-

zam, hoje, produtos semelhantes fabricados na Zona 
Franca de Manaus.

O projeto tem o objetivo de promover o efetivo 
desenvolvimento do Amapá e de incrementar as rela-
ções bilaterais com os países vizinhos.

É importante observar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que os incentivos fiscais a que se refere 
o projeto serão concedidos apenas aos produtos in-
cluídos na categoria de bens de informáticas e auto-
mação pela Lei nº 8.248, de 1981, e elaborados por 
estabelecimentos industriais, cujos projetos tenham 
sido aprovados pela Superintendência da Zona Fran-
ca de Manaus.

Além disso, o projeto prevê que os empreendi-
mentos beneficiários cumpram todos os requisitos apli-
cáveis às empresas de informática da Zona Franca de 
Manaus, em particular a obrigatoriedade de aplicação 
de parte do faturamento em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento.

Com a aprovação desse propositura serão recria-
das as condições para a implantação e consolidação 
de atividades produtivas que, certamente, proporcio-
narão uma nova etapa no desenvolvimento sustenta-
do da região.

O PLS nº 348 encontra-se atualmente para aná-
lise na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado 
Federal.

Sr. Presidente, as duas proposições por mim apre-
sentadas e relembradas aqui, com foco na abertura de 
oportunidade e consolidação de novos empreendimen-
tos, casam-se de forma absolutamente adequada às 
necessidades de um Estado como o Estado do Amapá. 
O Amapá, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto 
a dizer, faz parte daquelas regiões brasileiras para as 
quais políticas específicas de desenvolvimento são 
uma necessidade absoluta e nas quais resta registrada 
uma significativa e antiga dívida de atenção por parte 
de toda a Nação.

Encerro aqui, Sr. Presidente, essa pequena aná-
lise que faço de algumas ações do meu mandato 
ante este Plenário e ante a população do Estado do 
Amapá.

Honro e agradeço a acolhida que minhas propos-
tas, na busca de mais desenvolvimento para o meu 
Estado, tiveram nesta Casa. Espero que possamos 
continuar esse trabalho para que o Estado do Amapá 
possa garantir seu progresso e, quem sabe, sua inde-
pendência econômica a longo prazo.

Sr. Presidente, essas referências que faço são 
dois projetos importantes para a área econômica do 
Estado do Amapá. Por isso fiz questão de citá-los 
especificamente hoje, visto que seu andamento na 
Casa está sendo processado e, se Deus quiser, es-
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pero antes do final desta Legislatura nós possamos 
vê-los aprovados.

Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Papaléo Paes, rapidamente, só para cumprimentá-lo 
pelo pronunciamento e pela exposição que faz do seu 
trabalho. Eu acho engraçado que, quando um Senador 
vem à tribuna e fala do seu trabalho, fala do que fez, 
dos investimentos que levou para o seu Estado, dos 
projetos que aprovou aqui na Casa, sempre tem alguém 
para dizer: olha, o Senador está falando do trabalho 
dele. Mas vai falar do trabalho de quem? Do bispo? Vai 
falar do bispo? Vai falar do trabalho do seu adversário 
lá no Estado? Então, eu só posso cumprimentá-lo. V. 
Exª entendeu o que eu estou dizendo. Parabéns pelo 
trabalho. Que bom a gente ver Senadores irem à tribu-
na falar do seu trabalho, do que fizeram, do que estão 
fazendo e do que vão fazer. E aqueles que ficam sem-
pre corneteando, outra vez vamos aí falar da história 
do bispo ou do papa. Parabéns a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Paulo Paim. Eu quero também, 
aqui, dizer que é muito importante quando a gente tem 
condições de assumir a tribuna e falar do nosso tra-
balho. Por isso que V. Exª está sempre presente aqui 
na Casa, presente na tribuna, apresentando ao povo 
do seu Estado o seu trabalho. E isso aí passa a ser 
um dever, uma obrigação nossa de prestarmos conta 
do nosso trabalho.

Senador Mário Couto.
Senador Gilvam Borges, boa tarde a V. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Pa-

paléo Paes, quando sentei aqui, V. Exª já estava na 
metade do seu discurso. Não é nenhuma novidade 
ouvir V. Exª falar com tanto sentimento, sentimento 
de carinho, de amor, de dedicação ao seu Estado. Eu 
aqui, quando cheguei, conheci V. Exª e, a partir daí, vi 
V. Exª, quase todas as semanas, nessa tribuna a lutar, 
a falar, a defender, a denunciar em favor do seu Estado 
e do seu povo. Por isso me deu vontade de aparteá-lo 
para dizer a V. Exª que são raras as pessoas que tem 
o tamanho do sentimento que V. Exª tem pelo seu Es-
tado: brilhante, bonito, majestoso sentimento de amor 
e de carinho àquele povo que tanto merece a dedica-
ção dos Senadores do Amapá. E que todos os Sena-
dores do Amapá venham à tribuna do Senado prestar 
conta do trabalho dedicado ao seu Estado. Eu, Sena-
dor Papaléo Paes, quando vim a esta Casa, vim com 
sentimento lógico de cumprir todas as atribuições que 
a Constituição nos manda como Senadores da Repú-
blica, mas também vim com a aspiração de defender 
o meu Estado, de lutar pelo meu Estado e acho extre-
mamente bonito, magnífico, entusiasta ver Senadores 

da sua estirpe fazer um trabalho tão significante em 
favor do vosso Estado. Parabéns ao povo do Amapá 
pela escolha, por terem trazido V. Exª para cá, assim 
como a outros Senadores, como Gilvam, que dedicam 
todo seu esforço e carinho àquele povo do Amapá. V. 
Exª está de parabéns! V. Exª é um homem íntegro! V 
Exª é um homem que se dedica exclusivamente ao seu 
Estado, como outros grandes personagens da história 
do Brasil. Eu tenho certeza de que o povo do Amapá 
tem carinho por V. Exª exatamente por V. Exª ter cari-
nho e amor por ele. Ficam aqui os meus parabéns na 
tarde de hoje a V. Exª. Raríssimas foram as vezes que 
não o vi a esta hora – raríssimas – trabalhando pelo 
seu Estado, defendendo o seu Estado, pedindo pelo 
seu Estado. Parabéns, Senador Papaléo Paes!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto. Muito obrigado mes-
mo. Eu agradeço...

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador 
Papaléo, V. Exª me concede um aparte, se assim achar 
oportuno?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Conce-
do.

Eu quero agradecer ao Senador Mário Couto 
pelas palavras generosas e dizer que reconheço nele 
um homem de luta, de determinação em defesa do 
seu Estado, e que suas palavras valem muito para 
confortar o nosso coração no reconhecimento pelo 
nosso trabalho.

Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Com muita honra, concedo o aparte ao Senador 

Gilvam Borges.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador 

Papaléo, é incomensurável a alegria de podermos ver 
o seu desempenho e a sua atuação profícua, com a 
constância, que é uma das características de V. Exª. 
Em todos os momentos, em todas as horas, V. Exª tem 
tido uma atuação exemplar, não só na proposição de 
projetos de lei, mas na atuação nas comissões, na sua 
posição político-partidária. Sabemos que o clamor e 
as reivindicações de V. Exª são feitas aos milhares da 
tribuna desta augusta Casa. Quero dizer que V. Exª é 
um orgulho para todos nós do Amapá, e me sinto muito 
honrado de ser também um de seus companheiros de 
Bancada aqui, em que representamos o nosso querido 
Estado do Amapá. Por isso, quero lhe desejar sempre 
muita saúde e que V. Exª esteja com essa inteligência 
criativa disponível, apesar da dengue que o acometeu 
em nosso Estado, tendo tido que ficar três dias inter-
nado. Mas, ao chegar aqui, já está no batente, fazendo 
reivindicações de interesse do nosso Estado. Quero lhe 
desejar muito sucesso e dizer que o Amapá se sente 
muito orgulhoso da atuação de V. Exª nesta Casa. Por-
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tanto, as minhas congratulações, os meus parabéns 
pela sua exemplar atuação. Que Deus o abençoe enor-
memente e que V. Exª possa estar coberto com o manto 
sagrado do trabalho e da atuação parlamentar como 
um grande democrata, um grande parlamentarista e 
um grande homem, que tem representado o nosso Es-
tado com tanto garbo, com tanta confiança, com tanta 
convicção. E isso, Senador Papaléo, é motivo de satis-
fação para todos nós que comungamos, que bebemos 
da sua amizade, da sua sabedoria e do seu trabalho. 
Essa somatória de esforços não tenha dúvida de que 
estará sempre registrada nos Anais desta casa, mas 
principalmente nos corações e nas mentes do nosso 
glorioso povo do Amapá. Parabéns!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Gilvam.

Senador Gilvam, tenho que lhe confessar aqui 
que uma observação feita por V. Exª é muito importante 
para a minha vida parlamentar. V. Exª tem uma grande 
experiência legislativa, como Deputado Federal, de se-
gundo mandato de Senador da República, de homem 
que realmente já ocupou, em várias oportunidades, 
a liderança da Bancada do Amapá. E, nos momen-
tos em que estamos aqui na tribuna de uma maneira 
consciente, prestando contas, e ouvimos referências 
como as de V. Exª, ficamos muito felizes. Digo que, 
para mim, as palavras valem muito mais do que qual-
quer bem material. Então quero agradecer a V. Exª e 
dizer que é uma honra muito grande estar compondo 
a Bancada do Amapá junto com V. Exª e com o Pre-
sidente Sarney. Uma honra muito grande para mim, 
pois são duas pessoas experientes e produtivas para 
o Estado do Amapá.

E digo também que maior ainda são esses mo-
mentos pelos quais estamos passando de convivência 
mais próxima que fazem com que realmente a gente 
enxergue nas pessoas com quem estamos convivendo 
qualidades que, à distância, não enxergávamos.

Então, por isso quero elaborar o meu pensamento 
no sentido de reconhecer qualidades em V. Exª, aliás, 
muitas e muitas qualidades que já conhecia e qualida-
des que passei a conhecer por essa nossa convivência 
mais recente e mais próxima. Realmente o que nos 
afastou esses dias foi a minha doença. E é importante: 
dizem que o homem público, quando adoece, se escon-
de para não dizer que está doente, para não mostrar 
fraqueza. Mas, não, eu sou o contrário.

Senador Paulo Paim, só para V. Exª ter uma ideia, 
fui acometido pela terceira vez de dengue e tenho cer-
teza absoluta de que, se eu não fosse médico, não 
tivesse orientação médica, se negligenciasse – tire a 
questão do médico –, se eu negligenciasse como es-
tava até negligenciando em busca de continuar meu 

trabalho político, poderia ter até perdido a vida por 
causa da dengue.

A dengue, senhoras e senhores, não é a dor no 
corpo e a febre, porque, quando fui internado, já es-
tava sem dor no corpo e sem febre. São exatamente 
as evoluções que ocorrem pela reação do organismo 
contra esse vírus, que vai debilitando a pessoa e, de 
repente, quando ela procura o hospital, já não tem 
mais jeito, já houve um processo fisiopatológico que 
realmente vai tornar quase impossível a cura.

Então, Senador Gilvam, passei cinco dias inter-
nado, ficou uma sequela em mim que estamos ainda 
trabalhando, que é uma hepatite por causa do vírus 
da dengue, e não é hepatite A, B ou C, não é aque-
la hepatite tradicional, não é transmissível, mas ficou 
essa sequela.

Então, imaginem V. Exªs: eu, Senador Augusto, 
pela condição de médico, podendo fazer opção, tratei-
me no meu Estado mesmo. Conheço os médicos de lá, 
então sei nas mãos de quem eu estou, por isso preferi 
me operar em Macapá, preferi me tratar em Macapá, 
porque conheço quem está me tratando. 

Então, imaginem as pessoas – e está infestado 
de dengue no meu Estado – que não têm condições, 
conhecimento, recursos! Quantos não estão morren-
do? Outro dia, morreu a mãe de um colega nosso, e já 
perdi uma colega médica por causa de dengue. Quan-
tos não estão perdendo a vida sem ter condições de 
serem atendidos numa casa de saúde pública?

Então, a importância à saúde pública que o Mi-
nistério da Saúde deveria dar a meu Estado está fa-
lhando muito. Quero chamar a atenção também para 
esta questão da dengue: que o Estado, o Brasil e o 
Presidente da República, representado por seu Ministro 
da Saúde, olhem com mais atenção e responsabilida-
de essas questões relacionadas à dengue que estão 
acontecendo no Norte do País.

Quero agradecer a todos os Srs. Senadores e as 
Srªs Senadoras pela atenção a meu pronunciamento 
e dizer que nós precisamos hoje trabalhar bastante 
e depois de amanhã também para justificar a nossa 
presença aqui no Senado.

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

PT – RR) – Obrigado, Senador Papaléo Paes.
Senador Mário Couto, com a palavra pela or-

dem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Pela ordem, meu Presidente 
Augusto Botelho.

É minha intenção fazer um pronunciamento na 
tarde de hoje, por isso tomei a liberdade de consultar 
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V. Exª se há possibilidade de fazer a minha inscrição 
para uma comunicação inadiável.

Eu lhe agradeço, antecipadamente, se tiver essa 
oportunidade, até porque, com sua presença na Mesa, 
minha segurança é bem maior.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – V. Exª está inscrito; é o terceiro inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra o Senador Paulo Paim, por 
permuta com o Senador Roberto Cavalcanti.

Eu gostaria de registrar a presença, no plenário, 
de vários parentes de várias etnias indígenas de todos 
os Estados do Brasil. Eles vêm aqui para defender, 
para apoiar a MP nº 483, que transfere a assistência 
ao indígena diretamente ao Ministério da Saúde. É uma 
coisa muito boa que será feita, porque a Funasa não 
vinha dando conta de prestar assistência adequada 
aos nossos indígenas.

Com a palavra o Senador Paulo Paim e, em se-
guida, o Senador Antonio Carlos Valadares, como Lí-
der do PSB.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Botelho; Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, quero assinar embaixo, Senador Botelho, 
do seu pronunciamento, e cumprimentar a nação indí-
gena aqui presente. Eu, que sou negro, digo sempre: 
nós, negros, fomos discriminados, mas ninguém neste 
País foi tão discriminado quanto vocês. Por isso, minha 
salva de palmas a vocês. (Palmas.) 

Parabéns pela luta e, com certeza, os projetos 
serão aprovados.

Sr. Presidente, no dia de ontem, falei aqui do 
nosso trabalho, ao longo desses anos, no Congres-
so e fiz um resumo. Falei sobre mais de mil projetos 
apresentados, falei dos estatutos, da política de salá-
rio mínimo. Quero destacar também a PEC paralela, 
uma construção coletiva desta Casa, que resolveu a 
vida de muitos brasileiros e da qual tive a alegria de 
participar diretamente. 

Mas, Senador Botelho, Senador Mário Couto, 
tenho que me cuidar, Mário Couto, porque, agora, há 
uns fiscais de plantão. E não são da Justiça, não! O 
Senador Papaléo Paes sabe que, se você fala do teu 
trabalho, no outro dia eles criticam. “Ah, o Senador 
falou que é o autor disso, disso e daquilo. Não podia 
falar!” Então, vou falar hoje mais do Rio Grande do 
Sul, Senador Valadares, para evitar que esses fiscais 
de plantão não fiquem prejudicados na produção, de-
pois, do seu trabalho. Vou me dirigir, especificamente, 
ao meu Estado. 

Já fiz um pronunciamento, noutro dia, sobre o 
momento bonito pelo qual passa o Brasil hoje. Quero, 
neste momento, falar de um tema que chamo de “Novo 
ciclo de crescimento” do nosso País. 

Apesar da crise financeira internacional, resul-
tante da quebra da ciranda hipotecária dos Estados 
Unidos, o Brasil, após sofrer, como grande parte do 
mundo, um tranco com essa posição, retomou sua rota 
de expansão da economia. 

O período de 2003 a 2008, anterior à crise, foi de 
crescimento dinâmico, sem agravamento dos desequilí-
brios. Mesmo com a turbulência de 2008, o crescimento 
médio do PIB dos últimos 6 anos foi de 4%. Agora, a 
economia já apresenta sinais claros de recuperação. 
Já no 4º trimestre de 2009, o PIB cresceu 8,2%.

O 1º trimestre deste ano levou muitas agências 
de avaliação de investimentos a elevar a expectativa 
do crescimento anual dos indicadores para algum valor 
bem acima dos 6% projetados num primeiro momento. 
Vários analistas internacionais manifestam, cada vez 
mais, confiança no crescimento do nosso País. Na ver-
dade, a economia brasileira vem apresentando cresci-
mento consistente desde o 1º trimestre de 2004. 

Se destacarmos, separarmos o período compre-
endido entre o 4º trimestre de 2008 e o 4º de 2009, 
vamos verificar que, de um mínimo de 1,8%, atualiza-
dos no 1º trimestre de 2004, chegamos a 6,6% no 3º 
de 2008. A produção industrial é um dos fatores desse 
crescimento, ainda que um pouco esquecida. Nesses 
tempos em que se valoriza muito o agronegócio, te-
mos que admitir que estamos avançando muito nesse 
campo também. 

Temos também que destacar que a expectativa 
do novo ciclo de crescimento da economia do País 
pode ser medida pelo Índice de Confiança da Indústria 
(ICI), que mede a expectativa dos empresários das in-
dústrias em relação ao crescimento do mercado para 
seus produtos.

Vejamos: depois de passarem os meses entre 
dezembro de 2008 e julho de 2009 com números pes-
simistas, resultado abaixo de 100%, como 75,7% de 
dezembro de 2008, o índice vem aumentando, tendo 
atingido, agora, 115,8% – agora, no início deste ano. 
Isso quer dizer que há otimismo tanto em nível nacional 
quanto em nível internacional, em relação ao cresci-
mento da nossa macroeconomia. 

Sr. Presidente, isso demonstra o que sentem 
os empresários. É um detalhe importantíssimo. Esse 
crescimento dá garantia de que estamos no caminho 
certo na preservação dos chamados fundamentos de 
uma economia estável. O equilíbrio fiscal e macroe-
conômico tem sido conservado; o mercado doméstico 
tem sido estimulado e respondido bem, em consequ-
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ência da incorporação de milhões de pessoas à classe 
consumidora. E a participação do Brasil, no mercado 
mundial, tem aumentado, sobretudo com o crescimento 
das exportações. O quadro, assim, é muito favorável 
a mais investimentos, tanto privados quanto do setor 
público.

O PAC – que parte da opinião pública e dos meios 
de comunicação reconhecem, e nós todos, que atua-
mos nessa área, reconhecemos – está aí. São investi-
mentos em infraestrutura e em logística como energia 
elétrica e transportes.

Como parte do PAC, o “Programa Minha Casa, 
Minha Vida” impulsiona a economia pelo consumo de 
materiais de construção e pelo emprego de milhares 
de trabalhadores. 

Quando me disseram que o PAC ia gerar um 
milhão de casas, pensei: “Para um milhão de casas, 
vamos botar dois trabalhadores para cada casa.” Es-
taríamos, somente aí, gerando dois milhões de novos 
empregos.

Está previsto, no PAC 2, “Minha Casa, Minha 
Vida”. Fala-se em investimentos da ordem de R$121 
bilhões, fala-se na construção de mais de dois milhões 
de novas casas. Dois milhões de casas, quatro milhões 
de novos empregos.

Estamos em um grande momento, um momen-
to positivo da construção civil. E, claro, que não serão 
mais dois milhões ou mais um milhão de casas que 
resolverão a questão do nosso déficit habitacional, que 
pode chegar a seis milhões de casas, mas estaremos 
avançando muito com esses três milhões.

Do balanço do PAC, consta um investimento de 
R$96 bilhões em logística, R$295 bilhões na área da 
energia, R$225 bilhões em infraestrutura social e urba-
na, no período de 2007 a 2010. Para os próximos anos, 
projeta-se que esse total chegue a R$1,15 trilhão. 

Todo esse investimento vem promovendo a distri-
buição de renda, a criação de milhões de novos postos 
de trabalho e mais de 1,2 milhão de carteiras assinadas 
anualmente. Com isso, a taxa de desemprego, medida 
pelo IBGE, caiu de 10,8% para 6,8% neste ano. Com a 
queda do desemprego, o rendimento médio das pes-
soas ocupadas vem experimentando um crescimento 
continuado. Tomando, assim, o valor médio de 2004 
para índice 100, o rendimento médio dos assalariados 
atingiu o índice de 117 em novembro de 2009.

O número mais extraordinário, porém, encontram-
se na redução da fração dos mais pobres, a classe E: 
de 30% no último trimestre de 2003, caiu para 17% 
no final de 2009. 

O Secretário Arno Agustin apresentou ainda uma 
comparação, para mim, muito significativa entre o atu-
al período de crescimento econômico e os anos do 

chamado “milagre brasileiro”, da ditadura militar, pe-
ríodo em que se falava que se construía o bolo para 
depois dividi-lo; só que o bolo era construído e não 
era dividido.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, hoje podemos 
nos lembrar de que, naqueles anos de 1967 a 1974, 
o valor do salário mínimo permaneceu estagnado em 
torno do equivalente a R$350,00 de hoje, ao passo que, 
se lembrarmos somente o período de 2003 a 2009, o 
salário mínimo foi para a faixa de R$456,00. A proje-
ção para janeiro é de que ultrapassará os US$300. Lá 
atrás valia US$60.

É um sinal claro de que, desta vez, o desenvol-
vimento se faz com justiça social, sem aquela balela 
antiga de fazer o bolo crescer para depois o repartir. 
É a diferença que faz um Governo seriamente com-
prometido com a distribuição de renda.

Quero destacar, Senadora, se V. Exª me permitir 
nos meus últimos cinco minutos, que, no Rio Grande do 
Sul, o PAC importará investimento de R$39,5 bilhões, 
desde 2007 até o fim do programa, entre empreendi-
mentos de caráter regional. Repito: são R$39,5 bilhões, 
ou seja, quase R$40,00 bilhões. Serão cerca de R$4 
bilhões em logística, R$9,5 bilhões em energia e R$13,6 
bilhões em infraestrutura social e urbana. 

Entre as obras de logística, quero destacar aqui, 
falando lá do meu Rio Grande, a conclusão da pavi-
mentação da BR-285 entre Bom Jesus – terra onde 
nasceram meus pais – e Pedreira; a duplicação do tre-
cho Osório e Aguapés da BR-101, e a pavimentação 
da BE-158, entre Santa Maria e Rosário do Sul. 

Atualmente estão em execução a via expressa da 
BR-116; a construção da Rodovia do Parque, que pas-
sa e atravessa a nossa querida Canoas, onde comecei 
minha vida sindical e política; a BR-448; a duplicação da 
BR-101, entre Aguapés e a divisa Rio Grande do Sul/
Santa Catarina; a duplicação da BR-392 entre Pelotas 
e Rio Grande; e as obras de ampliação dos molhes e 
dragagem do porto do Rio Grande. 

Nós mudamos toda a região sul do Rio Grande 
com esses investimentos. Antes chamada região po-
bre, hoje é a região que mais cresce.

Já em fase de licitação, destaco ainda, encontra-
se a obra do terminal de cargas do aeroporto Salgado, 
Filho em Porto Alegre. Em projeto, temos ainda a segun-
da ponte sobre o rio Guaíba, a duplicação da BR-386 
entre Tabaí e Estrela, a duplicação da BR-290 entre 
Eldorado do Sul e Pântano Grande, a duplicação da 
BR-116 entre Eldorado do Sul e Pelotas e a moderni-
zação do cais público de Porto Novo de Rio Grande. 

Na área energética, entre as obras concluídas, 
destacam-se as hidrelétricas de Monjolinho, 14 de 
Julho e Castro Alves; as linhas de transmissão entre 
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Campos Novos e Nova Santa Rita e entre Presiden-
te Médici e Santa Cruz I; a unidade termoelétrica de 
Seape Tiaraju; o Píer 53 do porto de Rio Grande e a 
unidade H-Bio, para processamento de biodiesel, da 
Refinaria Alberto Pasqualini.

Entre as obras de infraestrutura social e urbana 
já em estado avançado de trabalhos, em todo o Rio 
Grande, destaco aqui as barragens dos Arroios Taqua-
rembó e Jaguari, a drenagem em São Leopoldo e o 
trem urbano de Porto Alegre (Trensurb). Em licitação, 
ainda, está o projeto de irrigação do Arroio Duro. Fi-
nalmente, em projeto encontra-se também a barragem 
de Arvorezinha.

Há ainda outros investimentos federais sendo re-
alizados no Estado, sobretudo nas regiões do médio-
alto Uruguai, do Noroeste Colonial, na região central e 
na zona sul do Estado. São investimentos no apoio a 
atividades produtivas, em infraestrutura e na promoção 
da cidadania e dos direitos das pessoas. Um total esti-
mado de R$1,7 bilhões, executados entre 2008 e 2009, 
e mais R$1,4 bilhões a serem aplicados este ano. 

Destaco, ainda, entre os investimentos federais no 
Estado, R$2,9 bilhões, referentes aos 355 mil contratos 
do Pronaf, e os quase R$460 milhões repassados às 
463 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.

Com esses investimentos, o emprego formal no 
Estado ganhou cerca de quase 270 mil novos pos-
tos de trabalho entre janeiro de 2007 e dezembro de 
2009, o que corresponde a uma variação de 11,4% 
em 36 meses. 

Há de fato, portanto, um novo ciclo de crescimen-
to acontecendo no Brasil. 

(A SRA. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estou 
concluindo, Senadora. 

Ao contrário do que acontecia no passado, o Rio 
Grande também vem crescendo a partir dos investi-
mentos aqui da União, ou seja, do Governo Federal, 
com um movimento forte por parte do Presidente Lula 
e sua equipe e, naturalmente, também com o apoio de 
toda a bancada federal de Senadores e Deputados.

Termino, Srª Presidente, agradecendo e desejan-
do aos que ficam cuidando de cada frase que a gente 
diz aqui para tentar um fato político negativo, que foi 
pior para eles, porque hoje eu falei muito do Rio Gran-
de, dos muitos investimentos do Rio Grande, e isso vai 
repercutir bem lá. Quando eu falo Estatuto do Idoso, 
da igualdade racial, da política do salário mínimo, do 
bolsa estudante, que aqui aprovei, do piso dos profes-
sores e o dos policiais, eles não gostam: “Ah, o Paim 
falou dos projetos dele lá da tribuna. O Paim não podia 

falar, porque ele está falando do projeto dele, isso é 
fazer campanha para ele!” Então, hoje falei do Governo 
Federal. Foram bilhões e bilhões investidos lá no Es-
tado. Acho que rende muito mais, para este Senador 
inclusive, do que o nosso humilde trabalho.

Senadora Serys, concluo. Agradeço a V. Exª, e 
continuem fiscalizando, porque quanto mais fiscali-
zarem, mais dá notinha e mais repercute no Estado. 
Falem hoje dos bilhões de investimentos que nós, da 
bancada gaúcha, em parceria com o Governo Fede-
ral, levamos para o Rio Grande do Sul. A campanha 
está boa. Vão ter de me engolir mais oito anos aqui, 
sim, defendendo os índios, defendendo os negros, de-
fendendo os aposentados, defendendo os sem-terra, 
defendo o salário-mínimo, buscando a distribuição de 
renda, defendendo as pessoas com deficiência. 

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O tem-
po dirá – termino agora –, pois o tempo é o senhor da 
verdade, e ele há de caminhar rápido como o vento 
minuano lá no meu Rio Grande. E a gauchada vai dar 
a resposta no dia 3 de outubro. 

Obrigado. 
Parabéns à nação indígena. Tenho orgulho de 

caminhar sempre ao lado de vocês!

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sra. Serys Slhes-
sarenko, 2ª Vice-Presidente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Cristovam Buar-
que.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Dois assuntos, rapi-
damente: um, pedir que eu seja inscrito. Já estou ins-
crito como Líder, mas talvez seja mais rápido eu falar 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Para uma comunicação inadiável já está 
completo. Temos três.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Ah, já está completo. Eu havia escutado que não havia 
ninguém. A outra questão é pedir a inclusão na pau-
ta do PLC nº 152, de 2008, que define a jornada de 
trabalho do assistente social em 30 horas semanais, 
e que se encontra no Senado desde junho de 2009. 
Gostaria de pedir que fosse para a pauta da reunião de 
Lideranças e daí viesse para a Mesa. São milhares e 
milhares de servidores que estão diretamente ligados 
à população com as mãos na massa – podemos dizer 
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assim –, prestando um serviço sem o qual este País já 
teria explodido há muito tempo, e que merecem esse 
tratamento que pleiteiam há tanto tempo. Fica aqui o 
meu pedido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concordo com o senhor plenamente 
nessa questão da assistente social, até porque fui re-
latora, à época, na CAS, com parecer favorável, acho 
que é um serviço de extrema relevância para o nosso 
País.Já encaminhamos para a reunião de Líderes a 
sua proposição.

Queria aqui, antes de passar a palavra, pela 
Liderança do PSB, ao Senador Valadares, saudar re-
almente todas as etnias aqui presentes nesse movi-
mento, porque é assim que se conquista, é assim que 
se asseguram direitos. 

Os senhores e as senhoras estão de parabéns. 
Esperamos que tenhamos aprovada hoje essa medi-
da provisória. Acreditamos que sim. Estarei votando a 
favor, com certeza.

Com a palavra o Senador Valadares, pela Lide-
rança do PSB; logo após, pela inscrição, é o Senador 
Roberto Cavalcanti.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador) 
– Srª Presidente, aproveito o ensejo para manifestar 
o meu apoio integral ao projeto que cria a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena. Uma luta intensa está 
sendo travada pela nação indígena em nosso País e 
certamente merecerá o apoio e o voto de todos nós 
que compomos esta Casa. Por um dever de justiça, 
estarei acompanhando a luta de todos os senhores e 
de todas as senhoras. 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último 
domingo, a Unesco, que é uma organização vinculada à 
Organização das Nações Unidas, aprovou, em reunião 
histórica, a Praça de São Francisco, da cidade de São 
Cristóvão, como patrimônio cultural da humanidade.

Existem, Srs. Senadores, pelo menos 18 bens 
inscritos na lista de patrimônio cultural da humanidade 
– 18 bens culturais do Brasil. Mas, desta feita, a candi-
datura da Praça de São Francisco foi candidatura única, 
que mereceu a aprovação unânime dos que compõem 
o comitê para a escolha de bens culturais. 

Esse pedido foi efetuado pelo Governador Mar-
celo Déda, do Estado de Sergipe, e também pelo 
Presidente Lula, Presidente do Brasil, os quais, reco-
nhecendo o valor cultural daquele acervo na cidade 
de São Cristóvão, pediram à Unesco e conseguiram 
essa decisão, que considero da mais alta importância 
para a preservação do nosso patrimônio cultural para 
o incremento do conhecimento de tudo quanto nós 
dispomos de bens no Estado de Sergipe, que marcam 

a história e o período da colônia brasileira, quando se 
fundiram Espanha e Portugal numa só coroa.

São Cristóvão foi a primeira capital do Estado de 
Sergipe, fundada em 1590. Ela teve o elogio – e não 
poderia deixar de ter – do Ministro da Cultura, Juca 
Ferreira, que disse sobre a decisão: “É um reconheci-
mento à singularidade do acervo cultural brasileiro”. E o 
Presidente do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Luiz Fernando de Almeida, enalte-
ceu o valor universal da Praça São Francisco, em São 
Cristóvão, no Estado de Sergipe, afirmando: é a melhor 
representação do Brasil no período da União Ibérica, 
no século XVI, quando Portugal e Espanha eram uma 
só coroa. Portanto, a Praça São Francisco é exemplo 
único daquele momento histórico, quando Portugal e 
Espanha constituíam o mesmo reino.

Srª Presidente, a Praça de São Francisco, por-
tanto, é um dos mais importantes e expressivos rema-
nescentes entre os que foram edificados pela Ordem 
Franciscana do Brasil Colônia. 

No documento que constitui o pedido de inscrição 
na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade, docu-
mentado apresentado pelo Governador Marcelo Deda 
e pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirma-se 
que o monumento é testemunha de um intercâmbio de 
valores e também é representativo de construção que 
ilustra um período significativo da história humana. A 
Praça São Francisco é a prova da fusão das influências 
da legislação e prática urbanística da Espanha e de 
Portugal na formação de núcleos urbanos coloniais. O 
que existe lá em São Cristóvão é a cópia fiel, é a cons-
trução original, autêntica daquele período. Uma coisa 
muito difícil de preservar e de conservar em nosso País 
são as construções históricas que ficaram, em muitos 
lugares, totalmente destruídas. Mas lá, há cuidado do 
Governo do Estado, há cuidado do Iphan em que São 
Cristóvão deva permanecer, como Laranjeiras, verda-
deiro monumento em céu aberto.

A autenticidade da Praça São Francisco está ex-
plícita no desenho, no entorno, na técnica e no contexto 
histórico e cultural.

São Cristóvão, como eu disse, é a quarta cidade 
mais antiga do nosso País. Foi a primeira capital de 
Sergipe, criada em 1590. Ali, naquela praça São Fran-
cisco, existem pelo menos dez prédios representati-
vos daquele período histórico. E este espaço abriga a 
Igreja e o Convento de São Francisco. Neste Convento 
funcionava a Assembleia Provincial na época em que 
São Cristóvão era a capital do nosso Estado.

O Iphan tombou essa praça e também o Museu 
de Arte Sacra no dia 23 de janeiro de 1967. O Museu 
de Arte Sacra, aliás, Srª Presidente, possui o terceiro 
acervo mais importante do Brasil em matéria de pre-
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servação da arte sacra, significando dizer, Sr. Presi-
dente, que a ONU fez justiça ao Estado de Sergipe, 
a ONU fez justiça a São Cristóvão e à sua belíssima 
praça, a Praça São Francisco, que agora não é um 
patrimônio exclusivo de São Cristóvão, não é um pa-
trimônio exclusivo de Sergipe, não é um bem perten-
cente tão-somente aos sergipanos, é um bem cultural 
de todo o mundo. 

Para nós, é um orgulho muito grande poder regis-
trar, da tribuna desta Casa, que o Estado de Sergipe 
tem lá um monumento que é aprovado, pela Organi-
zação das Nações Unidas, por meio da Unesco, como 
Patrimônio Cultural Mundial.

Concedo um aparte... Como se trata de um fato 
histórico, Srª Presidente, eu gostaria que V. Exª abrisse 
uma exceção para um dos maiores educadores deste 
País, que é o Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito 
obrigado, Senador. Primeiro, quero dizer que não tem 
nenhum nepotismo, fisiologismo, em defender a ho-
menagem a uma cidade chamada São Cristóvão. É 
pura coincidência.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Coincidência agradável.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – O que eu 
quero falar é que já estive lá e considero extremamente 
justa essa declaração da Unesco. Mas, aproveitando o 
gancho, dizer que esse programa de declarar cidades 
patrimônio, como Brasília é, é uma grande criação do 
século XX. Nós nos acostumamos a ver as cidades 
como o lugar onde são feitas as casas e os serviços, 
onde moram as pessoas. A gente não vê as cidades 
como uma entidade viva. E as cidades são entidades 
vivas. Por isso merecem respeito, por isso merecem 
continuar vivas. E nós tendemos a destruí-las a cada 
tantos anos para fazer outras casas e outros escritó-
rios em cima, como se a cidade em si não fosse um 
patrimônio, como se a praça não fosse um patrimônio. 
Então, eu creio que, com a declaração de patrimônio, a 
Unesco está acrescentando não só um grande novo pa-
trimônio à humanidade, reconhecido pela Unesco, mas 
também está trazendo mais uma vez, para o cenário 
de todos nós, a ideia de que as cidades são entidades 
vivas e que, como tal, elas merecem ser protegidas. 
Daí a ideia de patrimônio protegido pela humanidade, 
e não apenas patrimônio da humanidade. Parabéns a 
todo Sergipe e parabéns ao senhor por estar trazendo 
o assunto a esta Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam 
Buarque, o seu depoimento, que será de grande va-
lidade histórica e que será registrado nos Anais do 
Senado Federal como uma homenagem a Sergipe e 

ao Brasil, porque, agora, São Cristóvão, a sua Praça 
São Francisco não é mais patrimônio único nosso, é 
também patrimônio de Brasília, como Brasília é patri-
mônio de toda a humanidade.

Portanto, Srª Presidente, antes de encerrar minhas 
palavras, queria destacar ainda que essa declaração da 
Praça de São Francisco, reconhecendo-a como patri-
mônio da humanidade pela Unesco, significa também 
o incremento do turismo no nosso Sergipe, significa 
mais emprego e renda, significa visita de pessoas que 
vêm de outros Estados para conhecer de perto aquilo 
que a Unesco reconheceu como uma das mais belas 
obras realizadas pelos nossos antepassados.

Por isso, as minhas homenagens a São Cristó-
vão, as minhas homenagens e os meus parabéns ao 
Presidente Lula, ao Governador Marcelo Déda. Lula 
representando o nosso País, o Governador Marcelo 
Déda representando a legitimidade mais viva do povo 
de Sergipe.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela inscrição, com a palavra o Senador 
Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faça chuva 
ou faça sol, o carteiro está presente nas cidades, nos 
campos e nos lugares mais remotos do nosso País. 
Sem dúvida alguma, ele é um importante agente po-
pular no processo de intercâmbio de informações, em 
um País de dimensões continentais.

Nos primeiros tempos do Brasil, a tarefa de entre-
gar correspondências cabia aos tropeiros, que venciam 
grandes distâncias a pé. Caminhavam quilômetros por 
caminhos sinuosos, trilhas improvisadas e estradas 
precárias para chegar ao destino e desempenhar sua 
perigosa função. 

Nessas andanças extenuantes, costumavam dor-
mir à beira do caminho, ficavam expostos aos malfeito-
res, aos animais, à chuva, ao sol, ao calor abrasador, 
passavam fome, frio e se alimentavam de maneira 
precária. Além de tudo, quase sempre precisavam 
atravessar rios e riachos, a nado ou em pequenas 
canoas inseguras, terrenos alagados desconhecidos 
e traiçoeiros, subir morros e entrar na mata fechada, 
onde tinham de se defender de insetos, animais pe-
çonhentos e doenças ameaçadoras.

Algum tempo depois, o burro passou a ser um 
parceiro fundamental para o tropeiro carteiro. Mais 
adiante, foi a vez do cavalo, que tornou o trabalho do 
carteiro mais eficiente. 

Um segundo personagem entregador de corres-
pondências também ganhou notoriedade nos tempos 
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da colonização. Eram os chamados “próprios” ou “positi-
vos”, empregados das grande fazendas e engenhos.

Por outro lado, nos tempos da escravidão, o negro 
tornou-se o tipo mais comum e duradouro de mensa-
geiro gratuito. Vale dizer que cumpria bem a sua tarefa 
porque era eficiente, obediente e obrigado a fazer o 
trabalho sem poder reclamar. De acordo com os rela-
tos históricos, os escravos carteiros eram capazes de 
cobrir mais de setecentas milhas de terreno acidentado 
em apenas doze dias.

Os bandeirantes também executaram por muito 
tempo o serviço de entrega de cartas e outros obje-
tos postais.

Nos dias atuais, andando a pé, utilizando bicicle-
tas, motocicletas, veículos e outros meios de transportes 
modernos, os carteiros continuam a prestar um ser-
viço grandioso ao nosso País. Todos os dias, milhões 
de objetos como cartas, telegramas, malotes e vários 
tipos de encomendas são entregues de maneira im-
pecável aos destinatários. 

Um verdadeiro exército de homens e mulheres 
carteiros, bem uniformizados, com seus crachás visíveis 
e suas sacolas inconfundíveis, executam o seu traba-
lho com dedicação e colocam cada carta e objeto nos 
escaninhos disponíveis nas ruas e residências. A partir 
da promulgação da Constituição de 1988, as mulheres 
passaram a ser admitidas no cargo de carteiro; hoje, 
quase 10% dos carteiros são do sexo feminino.

Nobres Senadoras e Senadores, não poderemos 
deixar de reconhecer que o carteiro é uma presença 
constante em nossas vidas. Isso significa que é uma 
extraordinária profissão, de extrema importância para 
o funcionamento do nosso País.

Apesar dessa constatação e das conquistas que 
foram registradas nos últimos anos e que melhoraram 
significativamente o desempenho profissional desses 
servidores abnegados, a vida dos carteiros está longe 
de ser um mar de rosas.

Assim, esses senhores e mulheres vestidos de 
amarelo e azul, que estão todos os dias nas ruas, nas 
portas das residências e das casas comerciais, reali-
zam, com dedicação incomparável, as suas tarefas e 
se tornam rostos familiares e conhecidos de nossas 
casas.

Nas cidades do interior, principalmente na zona 
rural, a chegada deles é aguardada com expectativa 
incomum, dada a formidável função social que de-
sempenham.

Se a simples chegada do carteiro desperta emo-
ção e expectativa na maioria das pessoas, seu acolhi-
mento deveria ser diferente, de modo a restringir ou 
até a eliminar as dificuldades e mesmo perigos que 
enfrentam à porta de nossas casas. 

Sabemos perfeitamente que sua presença sempre 
significa uma notícia inesperada, um convite aguardado, 
um cartão de saudade de alguém querido, uma men-
sagem de amor ou uma carta de alguém distante. 

Em seu trabalho cotidiano, os carteiros ainda 
lidam com inúmeras situações adversas: do cachor-
ro bravo à dona de casa desconfiada por motivos de 
segurança, a empregados hostis, além de muros in-
transponíveis e ameaçadoramente decididos a impedir 
a entrega da correspondência. 

Poderíamos listar inúmeros outros contratem-
pos, Srª Presidente, como o sol escaldante, a chuva, 
os cachorros – volto a insistir – que não raramente os 
atacam, o risco de assalto e o fantasma sempre pre-
sente da privatização do setor.

Para entregar correspondências, eles repetem, 
todos os dias, os mesmos caminhos e assim se tornam 
presas fáceis de quadrilhas especializadas. Os alvos 
são as correspondências registradas, cheques, cartões 
de crédito e produtos comprados pela Internet.

Em todo o Brasil, cerca de 50 mil carteiros es-
tão no exercício da profissão; desse total, 8,22% são 
mulheres. Eles entregam mais de 40 milhões de ob-
jetos por dia.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na Pa-
raíba, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
emprega 1.480 trabalhadores, cerca de 500 deles são 
carteiros. 

Para realizar a nobre missão que lhe é confia-
da, conta com um moderno complexo operacional em 
João Pessoa (recepção e triagem) e Centros de Dis-
tribuição Domiciliar estrategicamente localizados, de 
modo a operacionalizar a setorização dos carteiros 
nos bairros.

Cinco desses centros estão em João Pessoa, e 
dois, em Bayeux e Santa Rita, cobrindo a Região Me-
tropolitana, num total de sete unidades para a Grande 
João Pessoa. No restante do Estado, há ainda dois 
Centros de Distribuição Domiciliar em Campina Grande, 
um em Patos, um em Sousa e um em Cajazeiras.

Entretanto, a demanda reprimida do setor é bas-
tante grande e penaliza a população dos bairros pela 
falta de oferta diária dos serviços em decorrência da 
deficiência do número de carteiros. 

O sindicato e a sociedade vêm cobrando, há dois 
anos, a realização de concurso público como forma de 
evitar o caos na entrega domiciliar. Finalmente, após 
muita luta da categoria, foi autorizada a realização do 
concurso, previsto para 19 de setembro próximo e que 
conta com, aproximadamente, um milhão de inscritos 
em todo o País.

Infelizmente, como estamos em ano eleitoral, as 
contratações só poderão ser efetivadas após a posse 
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do novo Governo, o que, na prática, implica a prorro-
gação do caos pelos próximos seis meses.

Já no tocante à questão da segurança, os pro-
blemas enfrentados pelos carteiros paraibanos são 
os mesmos comuns à categoria no restante do Brasil. 
Contudo, cabe aqui chamar a atenção para o assal-
to nas agências: a Paraíba já ocupa o segundo lugar 
no ranking nacional, atrás apenas do interior de São 
Paulo.

Srª Presidente, na semana passada, mais es-
pecificamente no dia 28 de julho, caiu a direção dos 
Correios. Foi o bastante para que manobras privati-
zantes ressuscitassem na mídia, trazendo uma onda 
de horror para aqueles que discordam do viés da pri-
vatização nesse campo, justificadamente conceituado 
como serviço público essencial. Mesmo sabendo que 
atualmente as encomendas já estão privatizadas, a 
demissão da diretoria reacendeu a discussão em tor-
no do assunto.

Alargar o espectro privatizante, de modo a trans-
ferir para a iniciativa privada uma empresa que orgulha 
a nossa história econômica, em um ano em que ela 
vem batendo recordes de faturamento, corresponde 
a desistir de correções pontuais, destinadas ao aper-
feiçoamento da logística do processo de entrega de 
correspondências, em especial com relação à frota 
aérea e aos entraves com a licitação dos franqueados, 
e a dar, de mão beijada, um patrimônio que pertence 
ao povo brasileiro. Seria como exagerar na dose do 
remédio para erradicar a doença, mesmo à custa da 
vida do doente. 

A ECT, Srª Presidente, é um dos maiores patri-
mônios do povo brasileiro, e sua trajetória vitoriosa 
orgulha o País. Portanto, em nenhum momento, po-
demos abrir mão dessa organização, que é constan-
temente cobiçada pelos arautos da privatização. Seria 
um grande erro ceder o controle de uma empresa que 
é referência mundial e que contribui, de maneira im-
portante, para o desenvolvimento e para a integração 
de nossa sociedade. 

Colocando à reflexão de V. Exªs esse tema que 
reputo da maior importância, registro, de público, mi-
nha gratidão ao Secretário-Geral do Sindicato dos Tra-
balhadores da Empresa de Correios e Telégrafos da 
Paraíba, Sr. Emanuel de Souza Santos, pelas relevan-
tes informações passadas ao meu gabinete, enquanto 
compartilho desta tribuna um episódio recente, que en-
volve um carteiro anônimo de Porto Alegre durante a 
entrega de um Sedex 10, o qual ilustra, definitivamente, 
a abnegação e o senso de responsabilidade desses 
profissionais no exercício do papel estratégico que têm 
no cumprimento da missão dos Correios.

O carteiro foi entregar a encomenda e, 
ao chegar ao endereço, a empregada disse 
que não podia receber o objeto porque a pa-
troa tinha deixado a porta fechada e levado a 
chave. Como se tratava de um apartamento no 
segundo andar e a encomenda tinha que ser 
entregue antes das 10 horas, o carteiro conse-
guiu uma escada emprestada (o prédio estava 
em reforma) e entregou a encomenda pela 
janela, não perdendo o prazo, e os Correios 
honraram o compromisso público do sedex 10. 
São atitudes como essa que dignificam ainda 
mais o trabalho do carteiro. O seu senso de 
responsabilidade para com o cumprimento de 
sua missão é que tornam os serviços postais 
brasileiros um dos melhores do mundo.

Srª Presidente, agradeço a tolerância do tempo 
e, na verdade, conclamo todos os Senadores a darem 
apoio aos carteiros e à Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos do nosso País. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra, pela Liderança do PMDB, 
o Senador Hélio Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, quero 
agradecer ao Senador Mário Couto pela gentileza. 

Srª Presidente, ocupo a tribuna do Senado Fede-
ral para encaminhar à Presidência do Senado o meu 
pedido de licença por 30 dias, mais 30 – portanto, 60 
dias –, sem remuneração, para que eu possa assumir, 
durante tempo integral, a minha candidatura ao Governo 
de Minas Gerais. Solicito a V. Exª encaminhar, portanto, 
a minha solicitação, para que eu possa, já a partir de 
amanhã, estar em condições de poder me dedicar 24 
horas por dia à nossa proposta de uma Minas moder-
na, que tem sobretudo a preocupação social.

Nós temos, Srª Presidente, a companhia de um 
brasileiro ilustre, que foi Prefeito de Belo Horizonte, o 
Deputado Federal mais votado de Minas Gerais, com 
mais de 500 mil votos, e que, a convite do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, foi encarregado de executar 
o maior e mais audacioso programa de inclusão social, 
que é o Programa Bolsa Família, no Brasil. Foram mais 
de vinte milhões de brasileiros retirados da pobreza 
extrema. Outros 24 milhões de brasileiros – portanto, 
mais de 45 milhões de brasileiros – saíram da linha da 
pobreza e foram para níveis melhores de vida, graças 
ao trabalho do Ministro Patrus Ananias, que é meu 
companheiro de chapa ao Governo de Minas Gerais. 

O Ministro Patrus Ananias hoje tem uma folha de 
serviços prestada ao nosso Estado de Minas Gerais 
e ao Brasil que, para nós, mineiros, é motivo de muita 
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honra. Razão pela qual, no momento em que o PMDB, 
o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PRB, o parti-
do do Vice-Presidente José Alencar, se unem em torno 
de uma candidatura ao Governo de Minas Gerais – e 
indicam para o Senado da República o ex-Prefeito de 
Belo Horizonte, também, Fernando Pimentel, a quem 
eu quero ter a honra de passar a minha cadeira do Se-
nado a partir de 1º de janeiro –, nós temos a certeza 
absoluta de que Minas Gerais vai ter neste ano uma 
proposta sobretudo social, uma proposta que pensa nas 
pessoas, uma proposta que pensa naqueles que não 
têm privilégios, uma proposta que pensa, sobretudo, 
nos brasileiros, nos mineiros que precisam da atenção 
do Governo. Sem descartar, evidentemente, as ques-
tões que estão na cabeça de todos os mineiros neste 
momento em que nós nos preparamos para escolher 
o nosso novo Governador: a educação e a segurança. 
Saúde, educação e segurança são os temas prioritários, 
juntamente com o social. Na educação, a valorização do 
nosso profissional de ensino, da nossa professora, do 
nosso professor, o quadro de acesso que, certamente, 
estamos preparando para os nossos professores; uma 
melhor relação entre as cidades, entre as prefeituras 
e o Governo do Estado; e a capacitação profissional. 
E, na segurança, nós estamos fazendo uma proposta, 
Srª Presidente, que pensa, sobretudo, na prevenção, 
com respeito à segurança, e no combate sério, duro, 
à impunidade.

Portanto, eu agradeço, mais uma vez, aos meus 
companheiros, colegas Senadores e Senadoras pelo 
carinho com que sempre me distinguiram no plenário 
da Câmara Alta da República. 

Volto a partir do dia 3 de outubro, se Deus quiser, 
com uma bela vitória em Minas Gerais para a aliança 
do PMDB, PT, PCdoB e PRB.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Hélio Costa. Boa 
sorte! Vitória!

Gostaria também de dizer que o requerimento 
do Senador Hélio Costa será atendido, na forma do 
nosso Regimento.

Com a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre-
sidente, gostaria de pedir a palavra, logo após essa 
comunicação inadiável, pela Liderança do Governo, 
para fazer uma breve comunicação também.

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

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 

Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, após o 
recesso, volto a esta tribuna e quero hoje comentar algo 
em que todos nós começamos a nos envolver, principal-
mente nestes dois meses de setembro e outubro, que 
são as eleições mais importantes para este País.

Lamentavelmente, ainda não somos um País em 
que se possa dizer no final que as eleições foram leais. 
Já se vê, Sªs e Srs. Senadores, já se vê, Senador Gim 
Argello, a necessidade urgente, imperiosa, de este Se-
nado lutar por uma reforma política neste País. 

Desde que cheguei aqui ouço muito – vários 
Senadores já vieram a esta tribuna –, mas a reforma 
política neste País, tenho a certeza, ainda vai demorar 
muito. Até porque interesses muitos existem para que 
essa reforma política não seja feita no País. 

Infelizmente, infelizmente o que se vê é que as 
coisas melhoraram por meio de várias correções dos 
Tribunais de Justiça deste País. Isso devia ser atribui-
ção nossa, mas, infelizmente, muito, mas muito mesmo 
falta ainda fazer. 

Alguns tentam até tirar a moral dos nossos Judi-
ciários. Há pouco se viu o próprio Presidente da Re-
pública – aquele que deveria moralizar, aquele que 
deveria dar prestígio aos tribunais – indo à televisão 
porque foi multado... E continua sendo multado, mas 
foi à televisão fazer galhofa dos tribunais, perguntar ao 
povo desta Nação quem iria pagar a multa atribuída a 
si! O próprio Presidente da República! 

Essa tal de reeleição torna o candidato absolu-
tamente forte. Essa tal de reeleição faz com que os 
candidatos se tornem quase imbatíveis, a não ser em 
casos isolados, em que os candidatos estejam real-
mente queimados pela população, que é o caso da 
nossa Governadora do Estado do Pará. Mesmo assim, 
mesmo assim, essa Governadora ainda tenta, por pro-
cessos mesquinhos, conquistar os prefeitos e, através 
deles, o eleitorado do Estado do Pará.

Estamos longe, mas muito longe, senhoras e se-
nhores, brasileiros e brasileiras, de chegar aqui – há 
mais dois meses – e se poder dizer desta tribuna que 
as eleições neste País foram eleições sérias. Já está 
se vendo, através do próprio Presidente da República, 
que não teremos, mais uma vez, uma eleição capaz 
de dizer que aqueles candidatos que se elegeram, que 
aqueles candidatos que se tornaram vitoriosos tiveram 
realmente uma vitória leal.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Gover-
nadora do meu Estado tenta, de todas as maneiras, 
agora encobrir o desastre de sua administração; en-
cobrir, por exemplo, o caso de 280 bebês mortos na 

67ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39528 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

Santa Casa de Misericórdia. Uma barbaridade! Um 
assassinato!

Pode o brasileiro me perguntar quem foi punido 
pela morte de 280 bebês na Santa Casa em menos de 
dois meses, e eu direi: ninguém, ninguém, porque foi 
omissão do governo, e o governo é poderoso! O go-
verno manda, o governo faz o que quer! Mas as mães 
desses bebês, as 280 famílias, ainda choram.

Esquece-se a Governadora de dizer ao povo do 
Pará que uma criança de 12 anos de idade, dentro de 
uma cadeia pública, dentro de uma cadeia estadual, 
foi usada pelos presos, foi barbarizada pelos presos. 
E o delegado que fez isso ainda é delegado no Esta-
do do Pará! 

Tenta esconder tudo isso da população, mas a 
população é soberana, a população não esquece. Di-
zem os políticos que o povo tem a memória fraca. Não 
tem! O povo não tem a memória fraca e dará lições 
àqueles políticos que corrompem inclusive o povo para 
se tornarem vitoriosos.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A cor-
rupção no Estado do Pará se encontra em qualquer 
órgão público. Em qualquer órgão público em que se 
mexa se encontra corrupção. Na própria Auditoria do 
Estado do Pará. Pasme, Brasil! Pasmem, paraenses! 
Um Estado tão rico, de um povo tão nobre, de um povo 
trabalhador, um dos maiores exportadores desta Na-
ção! Pasmem, senhoras e senhores: a própria Auditoria 
do Estado do Pará mostra centenas de processos de 
corrupção no Governo do Estado do Pará! A própria 
Auditoria do Estado!

A violência tomou conta do meu Estado. Mor-
rem em torno de 18 pessoas, por dia, assassinadas a 
bala na Grande Belém. Os bandidos tomaram conta 
da minha terra. E a Governadora, sem ter nenhuma 
vergonha, sem ter absolutamente nenhuma vergonha, 
tenta conquistar os prefeitos de toda forma, para ten-
tar fazer novamente todo esse malefício que trouxe 
ao meu Estado, destruindo o meu Estado, destruindo 
a saúde, destruindo a educação, tornando o Estado 
mais vulnerável para os bandidos. Todos os bandidos, 
de qualquer lugar, querem ir para o Pará, porque lá é 
fácil matar e roubar.

Diga não, paraense, diga não a tudo isso! Con-
dene tudo isso. É hora de valorizar cada cidadão! É 
hora de valorizar o seu voto!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O seu voto 
agora é a coisa mais importante! 

Muitos haverão de bater às suas portas, muitos 
haverão de chegar à sua casa, tentando conquistar 
você e seus parentes!

Pensem! Pensem no Brasil, pensem no seu Es-
tado, pensem principalmente na sua família! Pensem 
principalmente na sua família!

Eles querem o poder. Muitos. Eu vejo o exemplo 
aqui mesmo. Eu vejo o exemplo aqui mesmo na minha 
frente, nos meus olhos, o quanto se vendem, o quanto 
se trocam, o quanto não têm dignidade! 

É hora de falar mais forte, voto! É hora de falar 
mais forte a cada pessoa, a cada cidadão deste País: 
condenem esses cidadãos, condenem os corruptos, 
condenem aqueles que só procuram vocês nas épo-
cas de eleições, que só querem o voto, que abando-
nam o povo, que acham graça do povo mais tarde, que 
não conhecem vocês depois das eleições. Condenem 
tudo isso!

Ó Brasil, eu espero que um dia tu tenhas uma 
eleição leal e real.

Muito obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, Senador 
César Borges. Logo após, pela Liderança do Gover-
no...

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre-
sidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pediria 
que V. Exª me inscrevesse pela Liderança da Maioria, 
por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela Liderança da Maioria, está inscrito 
o Senador Renan Calheiros.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – E pelo 
PMDB?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pelo PMDB já falou o Senador Hélio 
Costa.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Está 
bem. Obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre-
sidente, logo após a palavra do Senador César Borges, 
eu queria fazer um comunicado rápido pela Liderança 
do Governo. É importante que seja antes da Ordem 
do Dia, porque trata exatamente da Medida Provisó-
ria nº483.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Sena-
dor César Borges.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Srª Presidente, Senadora Serys.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna repercutir uma matéria publicada hoje no 
jornal A Tarde, do Estado da Bahia, que deixou a po-
pulação baiana estupefata. Na primeira página, o jor-
nal estampa que o Governo repassou R$307 milhões 
a organizações não governamentais desde 2007. Tre-
zentos e sete milhões!

Os principais blogs do Estado da Bahia também 
destacam isso. O Bahia Notícias: “Estado pagou R$ 
307 milhões sem licitação”. O Política Livre destaca: 
“Governo do Estado repassou R$ 307 milhões a ONGs 
desde 2007”.

Ainda no sábado, o jornal A Tarde destacou: “Tri-
bunal de Contas do Estado apura ligação da Sedur 
[que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 
Estado] com instituto”. Srª Presidente, refere-se ao Ins-
tituto Brasil Preservação e Sustentabilidade Ambien-
tal, que é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público). Sobre esse mesmo assunto, o 
jornal destaca: “Ministério Público da Bahia denuncia 
prestação de contas com notas frias”.

Srª Presidenta, essa situação é extremamente 
preocupante e grave por dois motivos. Primeiro, os 
repasses a essas organizações pelo Governo do Es-
tado foram feitos sem licitação pública. São R$307 
milhões. Assim, fere-se o principio constitucional da 
impessoalidade, que é um dos pilares constitucionais 
para administração pública, em qualquer esfera de 
governo, conforme determina o art. 37 da Constitui-
ção Federal.

Essa também é uma constatação feita pelo pró-
prio Tribunal de Contas do Estado, que aponta três pro-
blemas no que considera “excesso” de convênios com 
entidades sem fins lucrativos. O Tribunal cita, além da 
“impessoalidade”, a “falta de fiscalização” e até mes-
mo a falta de execução de serviços que deveriam ser 
realizados não por Oscips, mas pelo Estado, que tem 
essa função. 

Não bastassem esses problemas – transparência, 
fiscalização do dinheiro público, que é um dinheiro do 
povo baiano –, a magnitude desses valores chama a 
atenção, principalmente quando os comparamos com 
os recursos alocados em outras áreas prioritárias, 
como é o caso da segurança pública, hoje um grave 
problema para a Bahia. 

Do total de R$307 milhões, repassado às setenta 
maiores entidades sem fins lucrativos, a maior parte foi 
paga pelo Estado no ano de 2009 – R$109 milhões, 
R$109 milhões. 

O povo da Bahia deve estar prestando atenção, 
deve ter lido o jornal A Tarde. Portanto, não é o Sena-
dor César Borges que vem aqui trazer essa notícia; é 
o jornal A Tarde. Eu estou repercutindo o que saiu no 
credenciado jornal A Tarde, da Bahia: R$307 milhões, 
R$109 milhões só em 2009. 

O valor é quatro vezes maior que o total investi-
do pela Secretaria de Segurança Pública no mesmo 
ano, que foi de apenas R$26 milhões. Já não bastas-
se o gasto de R$109 milhões em propaganda, agora 
acontece o gasto, em 2009, de R$ 109 milhões, de um 
total de R$ 307 milhões, repassados a organizações 
não-governamentais sem qualquer tipo de fiscalização 
ou de licitação.

A soma dos convênios do ano passado é pratica-
mente o mesmo valor de tudo o que foi investido pela 
Secretaria de Segurança Pública entre 2007 e 2009, 
que equivale a R$111 milhões. 

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – O 
Senador Antonio Carlos Júnior me solicita um aparte. 
Ouço o aparte de V. Exª, Senador.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sena-
dor César Borges, este assunto que V. Exª levanta aqui 
é da mais alta importância. São R$307 milhões sem 
licitação para ONGs, sendo as comprovações precárias, 
ou seja, são notas frias e a realização dos serviços é 
duvidosa. Não há fiscalização por parte do Governo 
do Estado; somente o Tribunal de Contas se tem ma-
nifestado nesse sentido. Isso nos preocupa, porque é 
o dinheiro público que vem sendo mal aplicado. Já é 
um costume petista atuar com ONGs de forma indis-
criminada e de forma absolutamente irresponsável. Eu 
gostaria, inclusive, de levar este assunto a uma outra 
instância. Aproveito a presença do Senador Heráclito 
Fortes no plenário para dizer que vou encaminhar este 
assunto à CPI das ONGs, porque o volume de recursos, 
a falta de comprovação e as notas frias merecem ser 
apreciadas pela CPI das ONGs. Esse assunto eu vou 
levar – e peço a atenção do Senador Heráclito Fortes 
– à CPI das ONGs. Esse assunto merece ser investi-
gado com profundidade, porque já passa dos limites 
de qualquer razoabilidade o volume de recursos que 
o governo da Bahia opera com ONGs sem os devidos 
cuidados, com notas frias, sem comprovação. Então, 
V. Exª traz um assunto muito importante. Vou dar an-
damento a esse assunto aqui. Peço, justamente, a 
atenção do Senador Heráclito Fortes.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço a V. Exª. 

A nossa preocupação, Srª Presidenta, é uma 
pergunta que não quer calar: quais são os serviços 
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prestados por essas organizações não-governamentais 
à população baiana que justificam tal montante de re-
cursos, R$307 milhões, quando em segurança pública 
foram gastos, no mesmo período, R$111 milhões? 

No que diz respeito à segurança pública, falta 
policiamento, falta equipamento, falta gasolina para as 
viaturas policiais e sobra violência, sobram homicídios, 
sobra insegurança no Estado, sobram assaltos feitos a 
agências bancárias. Segundo o noticiário de hoje, duas 
cidades do interior baiano, Licínio de Almeida e Pau 
Brasil, tiveram agências bancárias assaltadas. 

O mesmo jornal, A Tarde, Srª Presidenta, desta-
cou, no sábado passado, a seguinte manchete: “Ho-
micídios crescem 18,4% nas cidades do interior do 
Estado”. Há que se perguntar: esse é um jornal de 
oposição ao governo do Estado? De forma nenhuma, 
não é um jornal de oposição, é um jornal que simples-
mente coloca suas posições com relação ao que está 
acontecendo na Bahia.

Então, como é que aumentou em 18% nos cinco 
meses do ano – comparando com o mesmo período 
do ano passado – a violência no interior do Estado e 
não se investe em segurança pública? Fico a pergun-
tar, Sr. Presidente, Senador Presidente Sarney, qual 
é o critério que justifica que os gastos em segurança 
pública no Estado da Bahia representem apenas ¼ 
dos recursos para organizações não-governamentais. 
Pergunto aos prefeitos de todo o interior do Estado 
como está a segurança nos seus municípios. Pergun-
to à população baiana que reside nos 417 municípios 
baianos como se encontra o policiamento. 

E não há culpa da Polícia Militar nem da Polícia 
Civil. O que falta é prioridade para essa questão. Certa-
mente, Sr. Presidente, não é o interesse da população 
que está sendo olhado quando há essa transferência 
de R$307 milhões para essas organizações não-go-
vernamentais. Digo isso porque, segundo o Presidente 
da Associação dos Praças da Polícia Militar, Sr. Marco 
Prisco, existe uma grande carência de PMs no Estado. 
Segundo ele, há cidades com cinquenta mil habitantes 
que só contam com um policial militar.

No tocante à Polícia Civil, o cenário não muda. 
Em muitos casos – e a população baiana tem assistido 
ao que estou dizendo aqui, principalmente os prefeitos 
municipais –, a gasolina das viaturas está sendo for-
necida pelas prefeituras, quando deveria ser um dever 
inalienável do Estado pagar por isso.

Portanto, Sr. Presidente, se o critério de aloca-
ção dos recursos do Estado da Bahia não atende aos 
interesses da população, não podemos desconsiderar 
que o critério que o critério que está prevalecendo, 
lamentavelmente, é um critério político.

A reportagem do jornal A Tarde também denun-
cia que a organização não-governamental Centro de 
Assessoria do Assuruá (CAA) é controlada pelo par-
tido que está no Governo, o partido do Governador 
do Estado, e já recebeu R$11,8 milhões em convênio 
sem licitação. Seu coordenador geral, Mário Augusto 
de Almeida Neto, o Jacó, é liderança do partido do 
Governador entre Jacobina e Irecê.

Quanto ao caso do Instituto Brasil, o Tribunal de 
Contas do Estado suspendeu repasses do governo 
estadual para a entidade, a pedido, inclusive, do Mi-
nistério Público Estadual, que investiga prestação de 
contas feita com supostas notas frias que totalizam 
R$1 milhão.

O curioso, Sr. Presidente, é que a Oscip já contou 
nos seus quadros com a atual diretora de planejamento 
territorial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 
Estado, que assinou convênio com essa entidade no 
valor de cerca de R$ 18 milhões. Portanto, uma mis-
tura de interesses que não é compatível com os bons 
princípios da administração pública.

Então, o meu dever, Srªs e Srs. Senadores, é o 
de fiscalizar, de defender a Constituição Federal com 
respeito, transparência e eficiência. Esses graves fa-
tos precisam ser esclarecidos, precisam ser apurados 
para o bem do povo baiano e para a utilização justa 
dos recursos públicos do meu Estado.

Veja bem, Sr. Presidente, eu trouxe aqui uma de-
núncia que não parte da minha lavra, parte do jornal A 
Tarde, jornal da Bahia que tem a maior circulação no 
Estado e que traz, de forma insuspeita, um problema 
que estarrece toda a população baiana.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador César Borges.

Srªs e Srs. Senadores, vamos iniciar a Ordem do 
Dia. Vamos começar pelas medidas provisórias.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 8, DE 2010 

(Proveniente da Medida Provisória nº 483, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2010, que altera as 
Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
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dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios; 8.745, de 9 de de-
zembro de 1993, que dispõe sobre a contrata-
ção por tempo determinado para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse 
público, e 8.029, de 12 de abril de 1990, que 
dispõe sobre a extinção e dissolução de enti-
dades da administração pública federal; revoga 
dispositivos da Lei nº 10.678, de 23 de maio de 
2003; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 483, de 2010).

A Relatora revisora, no Senado Federal, é a Se-
nadora Lúcia Vânia.

Conforme acordo firmado entre as Lideranças, 
estabelecemos uma pauta para os nossos trabalhos 
nesta tarde. Faremos a votação das medidas provisó-
rias, a indicação de um Ministro do Superior Tribunal 
Federal, votaremos acordos internacionais e alguns 
projetos de interesse público.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – E quatro 
emendas constitucionais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em seguida, votaremos as emendas constitucionais, 
a começar pela emenda da Senadora Rosalba Ciar-
lini, conforme acordo estabelecido na última sessão 
que presidimos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exata-
mente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontram 
em outras dependências da Casa e em seus gabine-
tes que compareçam ao plenário. Precisamos iniciar 
as votações que temos previstas. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, enquanto a Senadora Lúcia Vânia, 
Relatora da Medida Provisória nº 483, desloca-se até 
o plenário, gostaria de registrar a importância da apro-
vação da Medida Provisória nº 483, que define um 
novo espectro para o atendimento da saúde indígena 
no Brasil. Nós estamos deslocando o atendimento da 
saúde indígena da Funasa para a Secretaria Especial 
que será feita no Ministério da Saúde.

Quero aqui, hoje, saudar toda a comunidade indí-
gena presente e ler uma pequena carta, Sr. Presidente, 
dos índios de Roraima. A carta dos povos indígenas 
do Estado de Roraima diz o seguinte às Srªs e aos 
Srs. Senadores:

Nós, povos indígenas do Estado do Ro-
raima, Macuxi, Ingarikó, Wapichana, Taure-
pang, Wai-Wai, Yanomami, Sapará, Patamona, 
alegres e felizes pelo processo de efetivação 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena do 
Brasil por meio da Medida Provisória 483 do 
Poder Executivo que já foi aprovada pela Câ-
mara dos Deputados Federais no Congresso 
Nacional, no dia 6 de julho de 2010. Agora 
depende apenas de aprovação do Senado 
Federal que sua aprovação está prevista para 
o dia 3 de agosto do corrente ano.

É constitucional os Povos Indígenas se 
organizarem conforme sua cultura, tradições 
e línguas.

Nesse sentido, solicitamos das Srªs e dos 
Srs. Senadores especial e valioso apoio na apro-
vação da Medida Provisória 483 que trata da 
criação de uma Secretaria Especial de Saúde 
Indígena conforme ela está apresentada.

Criação de Secretaria Especial de Saú-
de Indígena significa a melhoria da qualidade 
de vida das populações indígenas e controle 
social fortalecida.

Busca também autonomia e protagonis-
mo das nossas populações construindo a polí-
tica de saúde mais presente nas comunidades 
de diferentes lugares próximos, distantes dos 
grandes ou pequenos centros da cidade.

Implantação de Secretaria Especial de 
Saúde Indígena no Brasil é uma conquista de 
muitas reivindicações de lideranças e movimen-
tos indígenas apoiado também pela Comissão 
Nacional de Política Indigenista – CNPI. 

Por isso pedimos apoio, aprovando a 
Medida provisória acima supracitada.

Certo de contar com o apoio dos Sena-
dores, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente.
Assinam os Coordenadores Regionais 

e demais participantes de comunidades in-
dígenas.

Quero dizer, Sr. Presidente, que foi feita uma arti-
culação com todas as Lideranças. Estamos quebrando 
interstício de prazo. Recebemos a medida provisória 
neste momento e estamos, nesta primeira sessão, len-
do e aprovando, porque cairia amanhã se não fosse 
aprovada pelo Senado. E nós não podemos deixar de 
lado a assistência às populações indígenas.

Portanto, em homenagem a todas as populações 
indígenas do Brasil, fica aqui o nosso compromisso, 
do Governo, de todas as Lideranças do Congresso em 
aprovar esta medida provisória, para que ela possa 
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ser sancionada rapidamente e faça justiça aos povos 
indígenas do Brasil.

Será aprovada a Medida Provisória nº 483!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Eu quero comunicar que, com satisfação, temos a 
presença, no plenário desta Casa, integrando as gale-
rias, indígenas de vários Estados que vêm acompanhar 
a votação desta Medida Provisória nº 483, que cria a 
Secretaria de Promoção da Saúde Indígena. Portanto, 
agradecemos a presença de todos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Como a Senadora Lúcia 
Vânia não chegou ainda, eu posso dar o parecer pela 
constitucionalidade e nós...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – O encami-
nhamento é posterior, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou ler. O encaminhamento é posterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer preliminar da Relatora é pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária da 
Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN.

Eu vou submeter a votos os pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Vamos, agora, discutir o mérito da matéria. 
O parecer da Relatora é pela aprovação do Pro-

jeto de Lei de Conversão.
Pediu a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria 
cumprimentar o Senador Romero Jucá, com quem tive 
a oportunidade de trabalhar, durante o Governo de V. 
Exª, ele como Presidente da Funai. E sei o conheci-
mento que ele tem das comunidades indígenas, por 
onde eu andei, várias vezes, como Diretor da Polícia 
Federal. Sei da importância da aprovação desta me-
dida provisória. Portanto, em nome do PTB, acredito 
eu, pediria o voto favorável à aprovação desta medi-
da provisória. Também quero cumprimentar V. Exª por 
tudo o que fez junto às comunidades indígenas, bem 
como ao Senador Romero Jucá.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pelo PC do B, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, que 
pediu em primeiro lugar. Depois, ao Senador Delcídio 
Amaral e ao Senador Inácio Arruda.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Senadora 
Lúcia Vânia é sempre dedicada, cautelosa e estudiosa. 
Por essa razão, o PSDB avaliza o parecer que S. Exª 
ofereceu a essa matéria. É evidente que, quando se 
trata de atender ao interesse de uma comunidade tão 
importante e histórica para o País, como a comunida-
de indígena, o nosso Partido não poderia se ausentar. 
Obviamente, nós gostaríamos que uma matéria dessa 
natureza fosse apresentada ao Congresso Nacional por 
meio de projeto de lei. Não vemos necessidade de que 
assuntos dessa natureza tenham que ser submetidos 
ao Congresso Nacional por via da medida provisória, 
que traz um certo resquício de autoritarismo. Não há 
como entender que, se levássemos ao pé da letra, esta 
medida provisória teria que ser considerada inconstitu-
cional, já que não guarda uma relação estreita com os 
pressupostos básicos da relevância e da urgência.

O que, na verdade, há que se ressaltar é a au-
sência de planejamento da parte do Governo. O Go-
verno não planeja, não tem estratégia e acaba sempre 
decidindo questões de tal importância utilizando-se do 
instrumento da medida provisória. 

Mas, quanto ao mérito, nós estamos de pleno 
acordo e não há como não aprovarmos essa matéria. 
Vamos votar favoravelmente; o nosso Partido vota fa-
vorável; a Oposição vota favorável. 

E prestamos a nossa homenagem às lideran-
ças indígenas que aqui se encontram e, sobretudo, a 
nossa homenagem a Senadora Lúcia Vânia, que foi a 
relatora dessa medida provisória, em nome do nosso 
Partido, sempre com a eficiência, com a inteligência e 
com a dedicação que faz de Lúcia Vânia uma grande 
Senadora, respeitada por todos nós.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Delcídio Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de registrar a importância da aprovação dessa 
medida provisória. Meu Estado, Mato Grosso do Sul, 
é o segundo Estado do Brasil em população indígena. 
Nós acompanhamos o dia a dia de todas as etnias in-
dígenas do Mato Grosso do Sul e, evidentemente, pela 
importância que a população indígena tem para o meu 
Estado, acompanhamos também aquilo que acontece 
nos outros Estados brasileiros.

Essa iniciativa do Governo Federal é absoluta-
mente importante, fundamental. Talvez a maior preo-
cupação hoje nas principais aldeias e das etnias do 
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nosso Estado seja a questão da saúde indígena. Com 
todo respeito que tenho à Funasa, a saúde indígena 
tem que ter um tratamento diferenciado. E eu fui um 
dos primeiros Senadores a insistir e a encaminhar 
inclusive uma proposição ao Ministro da Saúde mos-
trando a urgência dessa medida.

Talvez seja esta a razão de uma medida provi-
sória, porque a população indígena não pode esperar. 
E eu acho que é um grande avanço, uma grande con-
quista das políticas públicas voltadas para os indíge-
nas, especialmente dando um tratamento através de 
uma secretaria do Ministério da Saúde.

E eu voto com muita convicção e com absoluta 
certeza de que é um grande avanço que nós estamos 
promovendo hoje, aprovando essa medida provisória, 
para atender todas as etnias do nosso País, especial-
mente as do Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Os meus ilustres colegas concordarão que a nossa Se-
nadora Lúcia Vânia, que é a Relatora da matéria, tenha 
prioridade sobre os oradores que pediram a palavra. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB. CE) – 
Não há dúvida, Sr. Presidente. Eu, que era o próximo, 
abro mão imediatamente, bem na minha hora, pois 
isso até facilita. 

PARECER Nº 1.153, DE 2010–PLEN

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para profe-
rir parecer. Sem revisão da oradora.) – Vem a exame 
o Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2010, originá-
rio da Medida Provisória n º 483, de 2010, que altera 
a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a Organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, e nº 8.745, de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público e dá outras providências. Além de al-
terar os referidos diplomas legais, a medida provisória 
apresenta algumas disposições autônomas, relativas à 
criação e à transformação de cargos em comissão.

Sr. Presidente, como a maioria dos Senadores já 
conhecem o relatório que foi distribuído pela manhã, 
eu vou tentar resumi-lo.

Os arts. 22, 24, 24-A e 24-B são alterados para 
refletir a nova denominação dada à Secretaria de Di-
reitos Humanos, à Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial e à Secretaria dos Portos.

O parágrafo único do art. 25 da Lei nº 10.683, 
de 2003, é modificado para incluir no rol das autorida-
des qualificadas como Ministros de Estado os Chefes 
da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Portos, 
todas da Presidência da República. 

O inciso II do § 1º do art. 8º é alterado para in-
cluir, na composição do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, os Ministros de Estado Chefes da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria 
de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.

Modifica-se o inciso VIII do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 2003, para criar, no Ministério de Desenvolvimento 
Agrário, uma Secretaria, em caráter extraordinário, para 
coordenar, normatizar e supervisionar o processo de regu-
larização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal.

O inciso XX do mesmo artigo é alterado para criar 
uma nova Secretaria no âmbito do Ministério da Saúde, 
que deverá se dedicar, nos termos da Exposição de 
Motivos que acompanha a Medida Provisória, à pro-
moção da saúde indígena, permitindo que o Ministério 
da Saúde passe a executar as atribuições atualmente 
exercidas pela Fundação Nacional de Saúde.

As alterações promovidas pelo art. 2º da Medida 
Provisória nº 483, de 2010, na Lei nº 8.745, de 1993, 
dizem respeito à saúde pública. O inciso II do art. 2ª 
da Lei nº 8.745, de 1993, que permitia a contratação 
de pessoal por tempo determinado para atender à ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público 
para o combate a surtos endêmicos, passa a permiti-
lo nos casos de assistência a emergências em saúde 
pública. O § 4º do art. 2º, incluído na Medida Provisória, 
determina que o ato do Poder Executivo disporá sobre 
a declaração de emergências em saúde pública.

O § 1º do art. 3º da Lei nº 8.745, de 1993, é mo-
dificado para incluir a emergência em saúde pública 
no rol dos casos que autorizam a contratação tempo-
rária sem processo seletivo, ao lado dos casos de ca-
lamidade pública e de emergência ambiental, em que 
tal permissão já existia. Altera-se, ainda, o art. 4º para 
aumentar de um para dois anos o prazo máximo das 
contratações temporárias para atividades de assistência 
médica à saúde para comunidades indígenas.

O art. 3º promove a transformação das referidas 
Secretarias que deixam de ter o vocábulo “especial” 
nas suas denominações. O art. 4º altera, de maneira 
correspondente, a designação dos cargos de natu-
reza especial dos titulares das referidas pastas, sem 
aumento de despesa.

A Medida Provisória nº 483, de 2010, em seu art. 
5º, promove a transformação, sem aumento de des-
pesa, de três cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, e de 
quatrocentos e oitenta e uma Funções Comissiona-
das Técnicas, nível 15, em quatro cargos de natureza 
especial e sessenta e nove DAS, distribuídos entre o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério da 
Saúde, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Se-
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cretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial e Secretaria de Portos. 
Nos termos do art. 9º da Medida Provisória, os cargos 
em comissão serão alocados, na estrutura regimental 
dos órgãos envolvidos, por ato do Poder Executivo.

O art. 6º, do inciso I, da medida provisória cria 
cento e dezoito cargos em comissão para o Ministé-
rio da Saúde. 

O art. 7º assegura a transferência das atribuições e 
competências dos órgãos transformados na proposição. 

O art. 8º determina que o ato do Poder Executivo 
disporá sobre a estrutura regimental dos órgãos que 
sofreram alterações.

O Projeto de Lei de Conversão nº 8 , de 2010, 
aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados no 
dia 6 de julho de 2010, promoveu algumas alterações 
na medida provisória.

A menção à Controladoria-Geral da União na estru-
tura essencial da Presidência da República, feita no caput 
do art. 1º da Lei nº 10.683, de 2003, é suprimida.

O PLV acrescentou o art. 10 na MPV, determi-
nando a inclusão do § 4º no art. 14 da Lei nº 8.029, 
de 12 de abril de 1990, para fixar a competência da 
Funasa na prevenção e controle de doenças, fomento 
de soluções de saneamento para prevenção e controle 
de doenças e formulação e implantação de ações de 
promoção e proteção à saúde relacionadas com as 
ações estabelecidas pelo Subsistema de Vigilância 
em Saúde Ambiental. 

Análise.
Nos termos do § 5º do art. 62 da Constituição 

Federal, impende, preliminarmente, avaliar o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de urgência e 
relevância na edição da MPV nº 483, de 2010.

Entendemos que a modificação da estrutura or-
ganizacional da Presidência da República é matéria de 
grande importância para o desempenho das atribuições 
da Administração Pública Federal, que demanda reso-
lução com brevidade. De maneira semelhante, acredita-
mos ser de interesse da sociedade a imediata criação, 
no Ministério da Saúde, de uma secretaria dedicada ao 
atendimento da saúde das populações indígenas, assim 
como a ampliação dos prazos de vigência dos contratos 
temporários de trabalho nessa área de atuação.

A criação de mais uma secretaria na estrutura do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário se faz necessária, 
de forma inadiável, para a execução de atividades voltadas 
à regularização fundiária na Amazônia Legal, em face da 
Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, que incrementou 
as atribuições da pasta nessa matéria. A criação de car-
gos no serviço público para atender as reestruturações 
promovidas na medida provisória, por sua vez, mostra-se 
fundamental para dar efetividade às medidas.

Em suma, avaliamos que as matérias tratadas 
na proposição em análise justificam plenamente a edi-
ção da legislação de emergência, estando atendidos 
os pressupostos de urgência e relevância fixados no 
caput do art. 62 da Lei Maior.

A matéria abordada na Medida Provisória nº 483, 
de 2010, é diversa daquelas listadas no § 1º do art. 
62 da Constituição Federal, sobre as quais é vedada 
a edição de medida provisória. A proposição não se 
destina, igualmente, a regulamentar artigo da Cons-
tituição cuja redação tenha sido alterada por meio de 
emenda, respeitando-se, dessa forma, a vedação ex-
pressa no art. 246 da Carta Política.

Evidencia-se, portanto, a constitucionalidade da 
Medida Provisória nº 483, de 2010.

O mérito da proposição é inequívoco. A modifi-
cação da estrutura organizacional da cúpula do Po-
der Executivo deve proporcionar condições para que 
a máquina administrativa funcione de maneira mais 
eficiente na execução de políticas de grande relevân-
cia para a sociedade, como, por exemplo, as relativas 
aos direitos humanos, à promoção da igualdade racial 
e de gênero, ao atendimento da saúde indígena e à 
regularização fundiária. 

De maneira semelhante, espera-se que a criação 
de cargos no Ministério da Integração Nacional pro-
porcione o fortalecimento da estrutura da Secretaria 
de Infraestrutura Hídrica.

A adequação orçamentária e financeira é garan-
tida pela previsão, na Lei Orçamentária para 2010, de 
dotações suficientes para suprir as despesas decorren-
tes da criação de novos cargos na Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde e no 
Ministério da Integração Nacional. A transformação de 
cargos de Secretário Especial em Ministro não provoca 
impacto orçamentário, assim como a transformação 
de outros cargos no âmbito dos Ministérios do De-
senvolvimento Agrário e da Saúde, e nas Secretarias 
de Direitos Humanos, de Portos, de Políticas para as 
Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial, todas 
da Presidência da República.

Diante do exposto, votamos pela admissibilidade e 
pela adequação econômico-financeira da Medida Pro-
visória nº 483, de 2010, e, no mérito, pela aprovação 
integral do Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2010, 
como oriundo da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a oportunidade 
que me deu para relatar esta medida provisória de extre-
ma importância para os segmentos que aqui estão.

Quero dizer que participei da CPI das ONGs e ali 
pude ver, de perto, o quanto a saúde indígena do nosso 
País estava mal gerida. A criação de uma Secretaria Es-
pecial no Ministério da Saúde é um passo a frente que o 
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Governo dá no sentido de fazer com que as populações 
indígenas possam ter uma saúde de qualidade. 

É muito duro ver a morte materna nas aldeias 
indígenas, a mortalidade infantil, que atinge índices 
inaceitáveis uma vez que a saúde que chegava a es-
sas comunidades chegava de forma precária.

Portanto, quero aqui cumprimentar os povos indí-
genas, aqui representados pela Maria de Jesus, Con-
disi do Ceará, o Edimundo Omore, Conselho Nacional 
de Saúde dos Xavantes. E aqui rendo homenagem ao 
meu Estado, Goiás, que se faz presente aqui pelo índio 
Edimundo Omore, que foi um dos líderes do movimen-
to. O Davi, da tribo ianomâmi, a Jaci, macuxi, Raposa 
Serra do Sol, Marcos Apurinã, Coiab e Apib. Todos 
são líderes que representaram esse movimento, que 
ao longo do tempo se organizaram para conseguir que 
essa ação fosse implementada no dia de hoje.

Quero aqui cumprimentar o Ministro da Saúde pela 
iniciativa de contratar as agentes comunitárias de saúde 
para prestar serviço nessas aldeias indígenas.

Eu tenho certeza, pelo que as agentes comunitá-
rias de saúde têm feito no nosso País, que elas, sem 
dúvida nenhuma, irão ajudar a resolver esse grave 
problema. Quero cumprimentar também a Secretaria 
Especial – que hoje não é especial mais mas tem o 
status de ministério – das Mulheres, que passa a atin-
gir, a partir de hoje, o status de ministério, o que vem, 
sem dúvida nenhuma, fortalecer a luta pela igualdade 
entre os gêneros. 

E quero aqui dizer também que o mesmo eu 
sinto em relação à Secretaria de Direitos Humanos, à 
Secretaria de Igualdade Racial. 

Essa medida provisória, sem dúvida, retrata uma 
atenção muito especial àqueles que precisam e devem 
ser incluídos no conjunto de ações e de políticas pú-
blicas que vêm reforçar a nossa sociedade. 

Parabéns à comunidade indígena, parabéns às 
mulheres, parabéns à Secretaria de Igualdade Racial, 
Direitos Humanos, parabéns ao País que hoje fica 
maior com essa medida provisória. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

É o seguinte o parecer, na íntegra:

PARECER N° , DE 2010 – PLEN

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão n° 8, de 2010, proveniente da Me-
dida Provisória n° 483, de 2010, que altera 
as Leis n’s 10.683, de 28 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a organização da Presi-
dência da República e dos Ministérios, e 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras 
providências.

Relatora-Revisora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

Vem a exame o Projeto de Lei de Conversão 
(PLC) n° 8, de 2010, originário da Medida Provisória 
(MPV) n° 483, de 2010, que altera as Leis nºs 10.683, 
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organiza-
ção da Presidência da República e dos Ministérios, e 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a contratação por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, e dá outras providências. Além de alterar os 
referidos diplomas legais, a MPV apresenta algumas 
disposições autônomas, relativas à criação e transfor-
mação de cargos em comissão.

Promove-se, no art. 1° da MPV nº 483, de 2010, 
a alteração de dispositivos da Lei n° 10.683, de 2003, 
para fazer com que as Secretarias Especiais e a Con-
troladoria-Geral da União (CGU) passem a integrar 
a estrutura essencial da Presidência da República. 
Esses órgãos deixam de ser arrolados no § 3° do art. 
1°, que é revogado, e passam a ser mencionados no 
caput do dispositivo, que dispõe sobre a composição 
primordial da Presidência. As Secretarias Especiais, 
com isso, perdem a caracterização especial, passan-
do a ser denominadas Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Se-
cretaria de Portos.

Os arts. 22, 24, 24-A e 24-B são alterados para 
refletir a nova denominação dada a essas Secretarias. 
Acrescenta-se o art. 24-C para descrever as atribuições 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, ao mesmo tempo em que se revoga o art. 2° 
da Lei n° 10.678, de 23 de maio de 2003, dispositivo 
que veiculava essas competências.

O parágrafo único do art. 25 da Lei n° 10.683, 
de 2003, é modificado para incluir no rol das autorida-
des qualificadas como Ministros de Estado os Chefes 
da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Portos, 
todas da Presidência da República. O inciso II do § 
1° do art. 8° é alterado para incluir, na composição 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, os Ministros de Estado Chefes da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Direitos 
Humanos e da Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial.

Modifica-se o inciso VIII do art. 29 da Lei n° 10.683, 
de 2003, para criar, no Ministério do Desenvolvimento 
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Agrário, uma Secretaria, em caráter extraordinário, para 
coordenar, normatizar e supervisionar o processo de 
regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia 
Legal. O inciso XX do mesmo artigo é alterado para 
criar uma nova Secretaria no âmbito do Ministério da 
Saúde, que deverá se dedicar, nos termos da Exposi-
ção de Motivos que acompanha a MPV, à promoção da 
saúde indígena, permitindo que o Ministério da Saúde 
passe a executar as atribuições atualmente exercidas 
pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

As alterações promovidas pelo art. 2° da MPV n° 
483, de 2010, na Lei n° 8.745, de 1993, dizem respeito 
à saúde pública. O inciso II do art. 2° da Lei n° 8.745, 
de 1993, que permitia a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público para o com-
bate a surtos endêmicos, passa a permiti-lo nos casos 
de assistência a emergências em saúde pública. O § 
4° do art. 2°, incluído pela MPV, determina que ato do 
Poder Executivo disporá sobre a declaração de emer-
gências em saúde pública.

O § 1° do art. 3° da Lei n° 8.745, de 1993, é mo-
dificado para incluir a emergência em saúde pública 
no rol dos casos que autorizam a contratação tempo-
rária sem processo seletivo, ao lado dos casos de ca-
lamidade pública e de emergência ambiental, em que 
tal permissão já existia. Altera-se, ainda, o art. 4° para 
aumentar de um para dois anos o prazo máximo das 
contratações temporárias para atividades de assistência 
médica à saúde para comunidades indígenas.

O art. 3° da MPV n° 483, de 2010, promove a 
transformação das referidas Secretarias, que deixam 
de ter o vocábulo “especial” nas suas denominações. 
O art. 4° da MPV altera, de maneira correspondente, 
a designação dos cargos de natureza especial dos 
titulares das respectivas pastas, sem aumento de 
despesa.

A MPV n° 483, de 2010, em seu art. 5°, promove 
a transformação, sem aumento de despesa, de três car-
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS), nível 6, e de quatrocentas e oitenta 
e uma Funções Comissionadas Técnicas (FCT), nível 
15, em quatro cargos de natureza especial e sessenta 
e nove DAS, distribuídos entre o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, Ministério da Saúde, Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Direitos 
Humanos, Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e Secretaria de Portos. Nos termos 
do art. 9° da MPV, os cargos em comissão serão alo-
cados, na estrutura regimental dos órgãos envolvidos, 
por ato do Poder Executivo.

O art. 6°, inciso I, da MPV cria cento e dezoito 
cargos em comissão para o Ministério da Saúde: um 

DAS-6, onze DAS-5, vinte e quatro DAS-4, sessen-
ta e dois DAS-3, dez DAS-2 e dez DAS-1. O inciso II 
do art. 6° cria dezesseis cargos em comissão para o 
Ministério da Integração Nacional: cinco DAS-4, sete 
DAS-3 e quatro DAS-2.

O art. 7° da MPV assegura a transferência das 
atribuições e competências dos órgãos transformados 
na proposição. O art. 8° determina que ato do Poder 
Executivo disporá sobre a estrutura regimental dos 
órgãos que sofreram alterações.

O Projeto de Lei de Conversão n° 8, de 2010, 
aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados no 
dia 6 de julho de 2010, promoveu algumas alterações 
na MPV. A menção a Controladoria-Geral da União 
na estrutura essencial da Presidência da República, 
feita no caput do art. 1° da Lei n° 10.683, de 2003, 
é suprimida. O § 2° do art. 2°-B da Lei n° 10.683, de 
2003, foi modificado para que a Subchefia-Executiva 
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência 
da República passe a ser denominada Secretaria Exe-
cutiva. Os arts. 17, 18, 19, 20 e 34 da Lei n° 10.683, 
de 2003, foram alterados para corrigir as menções ao 
Ministro de Estado do Controle e da Transparência, já 
que a denominação desse posto havia sido alterada, 
na redação dada pela MPV ao parágrafo único do art. 
25 dessa Lei, para Ministro de Estado Chefe da Con-
troladoria-Geral da União.

O PLV acrescentou o art. 10 na MPV, determinan-
do a inclusão do § 4° no art. 14 da Lei n° 8.029, de 12 
de abril de 1990, para fixar a competência da FUNA-
SA na prevenção e controle de doenças, fomento de 
soluções de saneamento para prevenção e controle 
de doenças e formulação e implantação de ações de 
promoção e proteção à saúde relacionadas com as 
ações estabelecidas pelo Subsistema de Vigilância em 
Saúde Ambiental. O PLV acrescentou, ainda, o art. 11 à 
MPV, para fixar que a estrutura regimental da FUNASA 
deve ser regulamentada por ato do Poder Executivo. 
Essas alterações foram promovidas para explicitar as 
funções da FUNASA, em vista da transferência da atri-
buição de promover o saneamento básico e ambiental 
em áreas indígenas para a nova secretaria criada no 
Ministério da Saúde.

Por fim, o PLV altera a cláusula de revogação. 
Em lugar de revogar integralmente o § 3° do art. 13 
da Lei n° 10.683, de 2003, são revogados apenas os 
incisos III, V, VI e VII desse dispositivo, uma vez que a 
Controladoria-Geral da União e a Secretaria Especial 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial seguem integrando a Presidência da República: 
e o inciso IV, referente a então Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca, já tinha sido revogado pela Lei 
n° 11.958, de 26 de junho de 2009.
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Foram apresentadas 38 emendas à MPV n° 483, 
de 2010. As emendas de n° 1 a 20 foram rejeitas por 
seu mérito, e a emenda n° 27 foi rejeitada por inconsti-
tucionalidade. As emendas n° 21 a 26 e 28 a 38 foram 
objeto de indeferimento liminar, com fundamento no § 
4° do art. 4° da Resolução n° 1, de 2002, do Congres-
so Nacional, por versarem sobre matéria estranha à 
Medida Provisória.

II – Análise

Nos termos do § 5° do art. 62, da Constituição 
Federal, impende, preliminarmente, avaliar o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de urgência e 
relevância na edição da MPV n° 483, de 2010.

Entendemos que a modificação da estrutura or-
ganizacional da Presidência da Republica matéria de 
grande importância para o desempenho das atribui-
ções da Administração Pública federal, que demanda 
resolução com brevidade. De maneira semelhante, 
acreditamos ser de interesse da sociedade a imedia-
ta criação, no Ministério da Saúde, de uma secretaria 
dedicada ao atendimento da saúde das populações 
indígenas, assim como a ampliação dos prazos de 
vigência dos contratos temporários de trabalho nessa 
área de atuação.

A criação de mais uma secretaria na estrutura do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário se faz neces-
sária, de forma inadiável, para a execução de ativida-
des voltadas a regularização fundiária na Amazônia 
Legal, em face da Lei n° 11.952, de 25 de junho de 
2009, que incrementou as atribuições da pasta nessa 
matéria. A criação de cargos no serviço público para 
atender as reestruturações promovidas na MPV, por 
sua vez, mostra-se fundamental para dar efetividade 
as medidas.

Em suma, avaliamos que as matérias tratadas 
na proposição em analise justificam plenamente a edi-
ção da legislação de emergência, estando atendidos 
os pressupostos de urgência e relevância fixados no 
caput do art. 62 da Lei Maior.

A matéria abordada na MPV n° 483, de 2010, 
diversa daquelas listadas no § 1° do art. 62 da Cons-
tituição Federal, sobre as quais é vedada a edição 
de medida provisória. A proposição não se destina, 
igualmente, a regulamentar artigo da Constituição 
cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda, 
respeitando-se, dessa forma, a vedação expressa no 
art. 246 da Carta Política.

Evidencia-se, portanto, a constitucionalidade da 
MPV n° 483, de 2010.

O mérito da proposição é inequívoco. A modifi-
cação da estrutura organizacional da cúpula do Poder 
Executivo deve proporcionar condições para que a 

máquina administrativa funcione de maneira mais efi-
ciente na execução de políticas de grande relevância 
para a sociedade, como, por exemplo, as relativas aos 
direitos humanos, à promoção da igualdade racial e de 
gênero, ao atendimento da saúde indígena e à regula-
rização fundiária. De maneira semelhante, espera-se 
que a criação de cargos no Ministério da Integração 
Nacional proporcione o fortalecimento da estrutura da 
Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica.

A adequação orçamentária e financeira é garan-
tida pela previsão, na Lei Orçamentária para 2010, de 
dotações suficientes para suprir as despesas decorren-
tes da criação de novos cargos na Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde e 
no Ministério da Integração Nacional. A transformação 
de cargos de Secretário Especial em Ministro não pro-
voca impacto orçamentário, assim como a transforma-
ção de outros cargos no âmbito dos Ministérios do De-
senvolvimento Agrário e da Saúde, e nas Secretarias 
de Direitos Humanos, de Portos, de Políticas para as 
Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial, todas 
da Presidência da República.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela admissibilidade 
e pela adequação econômico-financeira da Medida 
Provisória n° 483, de 2010, e, no mérito, pela aprova-
ção integral do Projeto de Lei de Conversão n° 8, de 
2010, como oriundo da Câmara dos Deputados. – Se-
nadora Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Obrigado, Senadora Lucia Vânia.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda. Em segui-
da, os Senadores Augusto Botelho, Geraldo Mesquita, 
Antonio Carlos Júnior e Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero registrar o acerto do Go-
verno do Presidente Lula nessa iniciativa do Ministério 
da Saúde, especialmente no caso do Presidente Lula, 
a sua decisão de transformar a Secretaria Especial de 
Direitos da Mulher em Ministério e, no caso do Ministé-
rio da Saúde, da criação de uma Secretaria para cuidar 
especificamente da saúde das nações nativas. 

As nações nativas são base fundamental da 
formação do nosso povo e, delas, ainda sobrevivem 
inúmeras tribos e nações espalhadas por quase todo 
o território nacional. Mas não poderia deixar de regis-
trar que nesse período, com as dificuldades, com os 
atropelos, podemos ressaltar o trabalho dos famosos 
indigenistas da Funai, que ajudaram a criar a Funai e, 
por último da Funasa, que teve à frente o Sr. Danilo 
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Fortes Lustosa da Costa, para citar os dois últimos 
dirigentes. 

Na gestão de Danilo Forte, reorganizou-se todo o 
trabalho de atenção à saúde das nações nativas, das 
nossas tribos. Os portugueses não sabiam por onde 
andavam e os chamaram de índios, mas era a nossa 
grande nação tupinambá, eram os nossos tupis, os 
nossos guaranis e tantas tribos que formam a nossa 
grande nação.

Então, quero registrar o trabalho desenvolvido até 
que chegássemos a esta decisão do Ministério, de que 
temos que ter uma secretaria no Ministério cuidando 
especialmente das nossas nações nativas, das nossas 
tribos, cuidando da sua saúde. Oxalá essa secretaria 
e os seus membros passem a ser os enfermeiros, os 
médicos dessas próprias nações que hoje já existem 
em boa quantidade! Profissionais da área de saúde 
que são dessas tribos são fruto do esforço de formar 
esse povo e dar a eles cada vez mais autonomia na 
direção do seu destino. E a saúde é uma das questões 
chaves em estratégia para esses povos.

Por isso, Sr. Presidente, quero dar os parabéns 
à nossa companheira Lúcia Vânia, que fez o seu re-
latório, e registrar o nosso apoio à aprovação dessa 
medida provisória.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Edu-
ardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB – 
MG) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, gostaria inicialmente de elogiar a Senadora Lúcia 
Vânia pelo seu relatório e prestar um esclarecimento 
ao Senador Alvaro Dias em relação à urgência e à re-
levância da matéria. 

A saúde indígena é uma situação de urgência, 
principalmente devido ao caos a que foi levada – vou 
falar especificamente do meu Estado, não posso falar 
dos outros Estados – pela desonestidade dos últimos 
dirigentes, que inclusive foram presos e depois reno-
meados para dirigirem a Funasa no meu Estado. Isso 
levou ao caos e ao sofrimento as comunidades indí-
genas, principalmente as isoladas, que dependem de 
avião para receberem medicamentos e servidores, que 
fazem alternância.

É uma grande conquista do Ministro Temporão 
conseguir resgatar o saneamento básico das comuni-
dades indígenas e a assistência à saúde para serem 
tratados diretamente pelo Ministério da Saúde. Mas 

nós, os indígenas, os meus parentes, os irmãos índios, 
temos que continuar lutando para que um dia se con-
siga também colocar um dirigente na Funai que seja 
indígena, pois já temos várias pessoas competentes 
para exercer esse cargo. 

Foi dado um passo, mas temos muitos passos 
a dar ainda. Precisamos também que os governos 
cumpram as promessas de assistir às comunidades 
indígenas. No caso da Raposa Serra do Sol e de São 
Marcos, até hoje os recursos prometidos não chega-
ram ou chegaram a conta-gotas. A qualidade de vida 
dos indígenas continua declinando e piorando.

Senador Alvaro Dias, a urgência é porque a mor-
talidade infantil no meio das comunidades das comu-
nidades indígenas é a maior do Brasil. É vergonhoso 
para a nossa Nação que a mortalidade infantil indígena 
seja três, cinco vezes maior do que a mortalidade na 
comunidade em geral. Isso, para mim, justifica a ur-
gência. E vamos continuar nos mobilizando para, um 
dia, colocar um irmão, um parente nosso na direção 
da Funai, a fim de que a direção do órgão possa ser 
exercida com sentimento, não com ideologia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB 

– MG) – Senador Geraldo Mesquita; em seguida, An-
tonio Carlos Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Eduardo Azeredo, antes de mais nada, 
eu queria cumprimentar as lideranças indígenas que 
estão aqui, nas galerias da Casa, e dizer da minha 
alegria em saber que, com a aprovação desta medida 
provisória, os índios do meu País ganham, no âmbito 
do Ministério da Saúde, uma secretaria especial para 
cuidar da saúde indígena. É uma grande conquista, um 
grande avanço dos povos indígenas do nosso País.

Em segundo lugar, Senador, eu tenho em mãos 
uma obra que foi oferecida ao nosso Presidente José 
Sarney, autografada por Rivasplata. Na verdade, a obra 
Memórias e Imagens da Revolução Acreana é um catá-
logo das gravuras e pinturas do artista plástico Rivaspla-
ta, acreano por adoção. Ele é peruano de nascimento, 
foi criado na Bolívia e está há muitos anos radicado 
no Acre, fazendo arte, arte da melhor qualidade. É um 
pintor de mão cheia, um escultor – eu diria – interna-
cional. Ele hoje inaugura uma exposição. As obras que 
estão neste catálogo serão expostas na galeria que dá 
acesso ao plenário da Câmara, uma exposição muito 
bonita, que recomendo a todos. Tirem um tempinho 
para dar uma olhada, porque vale a pena. 

Dizia, Senador Sarney, na sua ausência, que o 
artista plástico acreano Rivasplata oferece a V. Exª 
– está aqui autografado, vou lhe entregar logo mais 
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– um catálogo das obras que ele está expondo aqui 
na galeria que dá acesso à Câmara dos Deputados, 
agora, daqui a pouco, às 17 horas; uma obra fruto de 
seu trabalho exaustivo, compenetrado de artista plás-
tico internacional. 

Ele sonha instalar em Rio Branco, capital no nosso 
Estado, um grande centro de arte, Senador Marco Ma-
ciel. Bolívia e Peru são países associados ao Mercosul, 
e eu sugeri a ele, de alguma forma, através do próprio 
Governo do Estado ou da Prefeitura de Rio Branco, 
encaminhar um projeto ao Mercosul. O Mercosul tem 
o Focem, tem um volume de recursos muito grande 
para financiar diversas obras e várias atividades nos 
países que fazem parte do Mercosul e nos associados 
também. Seria um grande centro cultural, uma grande 
escola de arte ali em Rio Branco, Acre. Por que não? 
Por que em São Paulo, por que no Rio Grande do Sul, 
por que lá ou ali? Tem que ser em Rio Branco. 

Rivasplata é esse artista nascido no Peru, criado 
na Bolívia, radicado no Acre, que faz arte internacional, 
Senador Heráclito. Portanto, em seu nome, convido 
todos os que nos ouvem para que deem um pulinho 
logo mais ali no espaço em que as obras do Rivasplata 
estarão expostas. Vale a pena ver, é uma obra fantás-
tica, de um grande artista de expressão internacional 
hoje radicado em Rio Branco. 

Senador Sarney, muito obrigado pela oportuni-
dade. 

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Eduardo Azeredo deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, em nome do Democratas, 
eu quero dar o apoio do Partido à medida provisória, 
principalmente no seu mérito. Quanto à forma de tra-
mitação, via medida provisória, efetivamente poderia 
ser por projeto de lei com urgência, mas o Governo 
preferiu mandar por medida provisória. Quanto ao mé-
rito, não temos nenhuma restrição; pelo contrário, nós 
queremos prestar o nosso apoio à iniciativa. Portanto, 
somos favoráveis à aprovação da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria aqui de realçar a rela-
toria da Senadora Lúcia Vânia, porque ninguém mais 
do que S. Exª teria competência de relatar tão bem 
esta medida provisória que trata do apoio à saúde da 
população indígena. Por meio do Ministério da Saúde, 
essa secretaria especial, com certeza, terá condições 
de melhor acompanhar tanto a saúde das crianças, 
trazendo a elas, com certeza, maior proteção, como a 
do povo de maneira geral.

A Senadora Lúcia Vânia sempre tem, por meio 
do seu trabalho, demonstrado tanta competência, tanta 
sensibilidade, principalmente com o social. 

Quero parabenizá-la, mais uma vez, pelo seu 
trabalho e dizer o quanto esta Medida Provisória é 
importante para todo o Brasil especialmente por essa 
atenção especial ao criar no Ministério da Saúde uma 
secretaria voltada para as populações indígenas, com 
um trabalho que será fundamental dos agentes comu-
nitários de saúde. E queremos aqui realçar o papel de 
agentes comunitários das comunidades indígenas, 
que estão preparados para desenvolver esse traba-
lho, como também do Ministério para as questões da 
mulher. Antes era apenas uma secretaria especial e 
hoje passa por meio dessa Medida Provisória a ter 
status de ministério. Isso é um grande avanço, uma 
certeza da sensibilidade com que devem ser tratadas 
as questões da mulher, que é uma trabalhadora, que 
está presente em todas as atividades do Brasil e que 
merece ter todo o apoio e incentivo em sua luta de 
igualdade e reconhecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a discussão, vamos passar à votação.

As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. 

Aprovado. (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

Meus cumprimentos a todos os presentes, que 
representam os povos indígenas. 

A matéria vai à sanção presidencial. (Palmas.)

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 484, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 484, de 2010, que dispõe sobre 
prestação de apoio financeiro pela União aos 
Estados e ao Distrito Federal, institui o Pro-
grama Especial de Fortalecimento do Ensino 
Médio para o exercício de 2010, e dá outras 
providências.

Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini, Re-
latora revisora da matéria.

PARECER Nº 1.154, DE 2010–PLEN

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srs Senadores e Srªs Senadoras, em conso-
nância com o disposto no art. 7ª da Resolução nº 1, de 
2002, do Congresso Nacional, encontra-se em exame, 
nesta Casa Legislativa, o texto da Medida Provisória 
nº 484, de 30 de março de 2010.

O objeto unificador da MPV é a prestação de 
assistência financeira, em caráter emergencial e em 
valor pré-definido, aos Estados e ao Distrito Federal. A 
medida provisória traz as disposições a seguir:

O art. 1º obriga a União a transferir aos Estados e 
ao DF, no exercício de 2010, o valor de R$800 milhões, 

a título de apoio financeiro, com o objetivo de ajudá-los 
a superar dificuldades financeiras emergenciais. Esse 
valor será rateado de acordo com os coeficientes in-
dividuais do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal (FPE), estabelecidos no anexo da Lei 
Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989. Do 
desembolso às unidades federativas, a ser efetuado 
na forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
serão deduzidos os valores das dívidas vencidas dos 
Estados e não pagas junto à União.

O art. 2º institui o Programa Especial de Fortale-
cimento do Ensino Médio (abreviado como PEFEM no 
presente relatório) no âmbito do Ministério da Educação, 
com a finalidade de prestar assistência financeira ao 
ensino médio estadual, excepcionalmente no exercício 
de 2010, no valor de R$800 milhões. A medida bene-
ficia Estados do norte e do nordeste cujo valor médio 
anual por aluno, no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2010, 
seja inferior à média da respectiva região. 

Os arts. 3º a 8º dispõem sobre os aspectos com-
plementares do PEFEM. O Art. 3º arrola como obje-
tivos do programa o incentivo à melhoria dos indica-
dores de qualidade do ensino médio, o suprimento de 
recursos aos entes federados para a equalização de 
oportunidades educacionais nesse nível de ensino e 
o atendimento à ampliação das matrículas. 
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Srs. Senadores, como todos dispõem do relatório, 
eu vou passar à análise da medida provisória. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senadora, eu queria esclarecer que o relatório de V.Exª 
foi distribuído por e-mail a todos os Senadores...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – AP) 
–....e todas as Lideranças o receberam impresso.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Daí 
por que eu vou adiantar para a análise. 

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

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Os 
requisitos constitucionais de relevância e urgência, 
previstos no art. 62 da Constituição Federal estão 
atendidos. 

Sobre a adequação orçamentária e financeira do 
ato normativo sob exame, o parecer favorável recebido 
na Casa de origem foi instruído por Nota técnica da 
consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do 
Senado Federal, datada de 12 de abril de 2010. 

Em relação à constitucionalidade, não há qualquer 
óbice às medidas previstas na proposição. 

Assim, de maneira motivada, a Medida Provisó-
ria propõe a transferência do montante de R$800 mi-
lhões, em caráter excepcional, destinado à superação 
das dificuldades emergenciais, notadamente, para o 
atendimento de compromissos no início do ano, até 
que sejam regularizados os respectivos fluxos orça-
mentários. Dessa forma, seria compensada a redução 
dos repasses do FPE, decorrente da queda da arre-
cadação do Impostos sobre Renda (IR) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, que constituem a base 
de cálculo desse Fundo. 

De fato, essa redução é visível quando se compa-
ram os repasses do FPE em 2008 e 2009. No primeiro, 
os repasses totalizaram R$38,35 bilhões, ao passo que 
em 2009 caíram para R$36,21 bilhões. Juntos, os in-
gressos nos Tesouros estaduais e do DF tiveram uma 
perda de R$2,14 bilhões, equivalentes a 5,6% 

Como nós sabemos, houve uma crise e houve 
toda essa redução não somente para os Estados como 
também para os Municípios. Naquele momento os Mu-
nicípios tiveram como compensar as perdas. Agora, 
já existe também necessidade urgente de o Governo 
Federal ser sensibilizado, para que possamos tam-
bém recompor e fazer novamente essa adequação, 
compensando as perdas que já estão sendo sentidas 
nesse ano, mas aqui se refere às perdas dos Estados 
que estão sendo compensadas por essa medida com 
repasse de R$800 milhões. 

No que tange ao Programa Federal de Educação 
de Ensino Médio, as disposições que o conformam es-
tão disciplinadas no arts. 2º a 8º da Medida Provisória. 
Essas medidas visam a garantir a transparência na 
operacionalização dos repasses e a regular a aplica-
ção dos recursos pelos entes beneficiados. 

Na prática, as transferências a serem efetuadas 
no âmbito do PEFEM minoram os efeitos da queda 
de arrecadação estadual na educação, área em que 
a atuação dos Estados é decisiva. Particularmente, a 
queda na arrecadação de impostos vinculados ao setor 
teria causado visível prejuízo aos Fundos Estaduais 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de 
Valorização dos Profissionais da Educação Básica, 
com impacto mais sensível nos Estados do Norte e 
Nordeste, especialmente aqueles que contaram com 
o valor anual por aluno mais baixo.

Ademais, o programa segue linha recente de 
pautar transferências por critérios os mais objetivos 
possíveis, embora haja direcionamento a priori. Mas 
mesmo esse encontra amparo constitucional, seja 
nos objetivos fundamentais da República, seja no re-
gime de colaboração entres entes federados, previs-
to no art. 211 da mesma Carta, que preconiza ações 
da União destinadas à equalização de oportunidades 
educacionais.

Esse programa é imprescindível para a manuten-
ção do ritmo de investimento que se vinha verificando 
na ampliação e melhoria das redes de ensino médio, de 
modo a mitigar o impacto da perda de receitas ocorrida 
em 2009. Qualquer interrupção, a essa altura, poderia 
ter reflexos negativos nas matrículas, implicando, no 
melhor dos cenários, a estagnação da expansão da 
oferta. Assim, fica, a nosso ver, configurado o mérito 
da medida.

Por fim, a flexibilização da administração finan-
ceira da União, no tocante aos recursos vinculados 
por legislação específica, objeto do art. 9ª da medida 
provisória, parece justificável sob a ótica da otimização 
das possibilidades do Tesouro. 

No que tange às emendas oferecidas à MPV, ca-
bem, a nosso juízo, as seguintes ponderações.

A Emenda nº 1, referente à reserva de R$200 
milhões, dos R$800 milhões destinados aos Estados e 
ao Distrito Federal, para repasse direto aos Municípios, 
com base nos respectivos coeficientes do FPM, foge 
à finalidade da Medida Provisória, cuja preocupação 
fulcral é o atendimento de necessidade emergencial de 
caixa dos Estados e do Distrito Federal, para quem se 
volta com exclusividade. Ademais, consoante já aduzi-
do, os Municípios tiveram ajuda recente da ordem de 
R$1,867 bilhão, viabilizada por meio da Medida Pro-
visória nº 462, de 2009.
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A Emenda nº 2, que intenta vedar a dedução 
de dívidas junto à União, vencidas e não pagas, dos 
repasses previstos no art. 1º da Medida Provisória, 
desestimularia novos auxílios aos entes subnacio-
nais pelo Governo Federal. Além disso, se acatada, a 
proposta contribuiria para a persistência de situação 
de inadimplência que, ao cabo, seria contrária aos in-
teresses dos próprios Estados, ante as restrições de 
acesso a diversas fontes de recursos.

A Emenda nº 3, que estende o atendimento do 
Programa de Efetivação do Ensino Médio a Estados 
não atendidos pelo programa, não tem sustentação 
na realidade. Todos os Estados do Sul, do Sudeste e 
do Centro-Oeste apresentam, em relação ao critério 
central de valor médio por aluno, indicadores superio-
res às médias das regiões Norte e Nordeste. Sendo 
assim, não haveria sequer um ente daquelas regiões 
passível de enquadramento no PEFEM. 

A Emenda nº 4, que prevê a celebração de ajuste 
para fins de repasse de recursos no âmbito do PEFEM, 
não aumenta, na prática, o controle nem garante melhor 
aplicação de recursos. No entanto, ela potencializa o 
retardamento das transferências, com o que compro-
mete ações programadas para o corrente exercício.

As emendas nºs 5 e 6, de igual teor, intentam a 
supressão do art. 9º da proposição. Ao vedar o uso dos 
superávits no pagamento de despesas obrigatórias, as 
modificações sugeridas inviabilizam a própria assistên-
cia financeira estabelecida pela Medida Provisória.

Como se vê, as propostas de alteração do texto 
original da medida provisória se mostram, de maneira 
geral, inoportunas, quando não desnecessárias. A par 
disso, perfilhamos a decisão do Plenário da Câmara 
dos Deputados, que as julgou indignas de serem aco-
lhidas no mérito.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
da Medida Provisória nº 484, de 2010, na forma edi-
tada pelo Chefe do Poder Executivo e aprovada pela 
Casa Legislativa de origem, rejeitadas as Emendas 
nºs 1 a 6.

Mais uma vez, Srªs e Srs. Senadores, eu digo 
da importância nessa medida provisória desse valor 
de R$800 milhões destinados ao ensino médio nas 
regiões Norte e Nordeste, para que possamos ter con-
dições de uma melhoria. Quando digo isso, digo com 
muita indignação e tristeza, porque vejo as avaliações 
no meu Estado do Rio Grande do Norte que colocam 
a educação do meu Estado como uma das piores do 
Brasil, ganhando apenas do Piauí, que teve nota 3 – o 
Rio Grande do Norte teve nota 3,1. 

Isso realmente é lastimável, mas, como se trata 
de recursos para a educação, nós queremos que es-
ses recursos cheguem e que sejam aplicados da for-

ma mais correta possível, que venham realmente ao 
encontro da valorização da educação, da valorização 
dos trabalhadores da educação, da recuperação da 
qualidade do ensino.

E digo mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores: de-
vemos aprovar a medida provisória e, muito mais, 
devemos nos levantar, cobrando ainda mais recursos 
para que a educação no nosso País possa realmen-
te ser prioridade e para que todos possam avançar, 
melhorar e contribuir para o futuro, para um País mais 
justo e de mais paz, porque educação é caminho de 
transformação.

Quanto aos outros R$800 milhões, esse valor 
destina-se exatamente a corrigir a defasagem que os 
Estados, como também os Municípios, tiveram quan-
do da crise econômica. Apesar de o Governo ter feito 
algumas concessões com relação a IPI para poder su-
perar a crise, os Municípios foram muito atingidos na 
sua receita, assim como os Estados. Aos Municípios, 
no ano de 2009, coube a recuperação e a recompo-
sição. Agora, esses R$800 milhões são destinados 
aos Estados.

Fica aqui o nosso voto pela aprovação e o nosso 
apelo ao Governo Federal e também...

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Sena-
dora Rosalba Ciarlini.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Eu gostaria de, em rápidas palavras, cumpri-
mentá-la pelo relatório que acaba de oferecer. Como 
sempre, um relatório de quem estudou e conhece a 
matéria. Pela sua vida pública no seu Estado, não po-
deria deixar de parabenizá-la e desejar que, uma vez 
convertida em lei a proposição, possamos avançar 
neste campo que é estratégico para o País e, de modo 
especial, para a causa da educação brasileira. Enfim, 
como, certa feita, disse, com propriedade, Francis Ba-
con, grande escritor inglês, “saber é poder”. Quem sabe 
pode. No Brasil, se quisermos realmente ser um País 
do Primeiro Mundo, precisamos investir e muito em 
educação, não somente através de sua grade curricu-
lar, mas prolongar-se também no campo da ciência e 
da tecnologia, da informação e da inovação, esta uma 
área ainda pouco desenvolvida. Por isso, não poderia 
ouvir V. Exª encerrar seu parecer sem antes dar o meu 
reconhecimento ao trabalho que vem cumprindo nesta 
Casa e, certamente, vai enriquecer significativamente 
a vida política no seu Estado e, de forma mais direta, 
no plano federal.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador Marco Maciel, V. Exª que tem conheci-
mento das questões educacionais...
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O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nadora Rosalba.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Em 
um minutinho, Senador Crivella, passarei já a palavra 
ao senhor.

Gostaria de fazer aqui esta referência ao Senador 
Marco Maciel. Sei do grande trabalho que ele desen-
volveu quando Secretário de Educação do seu Estado 
de Pernambuco. Por esse trabalho, teve o reconheci-
mento do seu povo como Governador e como Senador 
por tantos mandatos. Essa luta que ele entende, tem 
entendido e trabalhado para que a educação seja real-
mente prioridade para que o Brasil possa, pelo saber, 
estar entre os primeiros do mundo.

Passo a palavra ao Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-

nadora Rosalba, eu serei muito breve. Quero cumpri-
mentar V. Exª por esse brilhante relatório e dizer a V. 
Exª que o ensino médio, pelo menos no meu Estado 
do Rio de Janeiro, tem sido uma grande preocupação 
para nós todos. Numa avaliação recente, publicada no 
jornal O Globo, o meu Estado se saiu muito mal. Fal-
tam investimentos, falta motivar nossos professores, 
melhorar as instalações, ampliar o ensino técnico. Eu 
acho que essa medida é fundamental. Nós precisa-
mos destinar recursos no Orçamento da República 
para prestigiar o ensino médio neste País, onde temos 
verificado uma grande evasão de alunos, que, neste 
momento, preferem ir para o mercado de trabalho, às 
vezes ganhando mal, e criando uma sina, porque sem 
formação vão ganhar mal até a idade adulta, e, depois, 
até a idade já idosa. Então, quero parabenizar V. Exª e 
aplaudir o Governo por essa medida importantíssima 
que vamos votar hoje.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador Crivella. Na realidade, a educação, no 
nosso País, precisa – é necessário, é urgente – de 
mais e mais investimentos para que nós possamos 
ter um melhor resultado. Quando uma escola fecha, é 
um presídio que se abre. Sabemos hoje, comprovada-
mente, que, no mapa da violência, cresce exatamente 
a violência entre aqueles que têm o menor nível edu-
cacional. Quanto maior o nível de escolaridade, me-
nor a criminalidade, menor a violência. Daí por que é 
importante. 

Nós estamos falando de ensino médio, um ensino 
médio que tem que ser inclusivo. Não somente esco-
las técnicas federais, mas temos que criar condições 
de ter todo o ensino médio no padrão de escolas téc-
nicas federais, com escolas técnicas estaduais, com 
o ensino médio realmente preparando. Além disso, o 
professor precisa ser valorizado, bem remunerado, 
bem reconhecido, bem capacitado; as escolas, bem 

estruturadas, informatizadas, realmente criando con-
dições para que nossos jovens possam aprender, e 
não somente aprender as matérias normais, mas que 
possam ter cursos de qualificação, de informatização, 
acesso à tecnologia, à pesquisa.

É necessário esse pacto pela educação não so-
mente no ensino médio, mas começando desde os pe-
quenininhos, que é a base, que é o que vai construindo 
para que, no ensino médio, não tenhamos, como es-
tando tendo no Estado do Rio Grande do Norte, uma 
redução de 20% nas matrículas, uma evasão gritante. 
Daqueles que terminam o primeiro grau, apenas 50% 
terminam o segundo grau e, desses 50% que terminam 
o segundo grau, só 10% fazem o curso superior.

O Brasil não pode continuar assim. A educação 
tem que vir em primeiro lugar. A educação tem que ser 
sempre o farol que ilumina e que conduz todas as ações 
que levam ao desenvolvimento e à justiça social.

Daí por que essa medida provisória recebe o 
meu parecer favorável com relação aos recursos para 
a educação, querendo e clamando para que não sejam 
necessárias medidas provisórias, mas, sim, planeja-
mento maior no orçamento para que os recursos da 
educação sejam cada vez maiores, uma vez que houve 
a desvinculação das receitas da União com relação à 
educação, aumentando consideravelmente os recursos 
que podem ser destinados ao ensino.

Daí priorizar a educação é priorizar o Brasil, é 
priorizar o futuro, é priorizar o desenvolvimento, um 
País de paz e de justiça social.

Era esse, Sr. Presidente, o nosso relatório e o 
pedido de aprovação.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER No , DE 2010-PLEN

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
no 484, de 30 de março de 2010, que dispõe 
sobre a prestação de apoio financeiro pela 
União aos Estados e ao Distrito Federal, 
institui o Programa Especial de Fortaleci-
mento do Ensino Médio, para o exercício 
de 2010, e dá outras providências.

Relatora-Revisora: Senadora Rosalba 
Ciarlini

I – Relatório

Em consonância com o disposto no art. 7o da 
Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
encontra-se em exame nesta Casa Legislativa, o texto 
da Medida Provisória (MPV) no 484, de 30 de março 
de 2010.

O objeto unificador da MPV é a prestação de 
assistência financeira, em caráter emergencial e em 
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valor pré-definido, aos Estados e ao Distrito Federal 
(DF). A medida provisória traz as disposições a seguir 
descritas.

O art. 1o obriga a União a transferir aos Estados e 
ao DF, no exercício de 2010, o valor de R$800 milhões, 
a título de apoio financeiro, com o objetivo de ajudá-
los a superar dificuldades financeiras emergenciais. 
Esse valor será rateado de acordo com os coeficientes 
individuais do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal (FPE), estabelecidos no anexo da 
Lei Complementar no 62, de 28 de dezembro de 1989. 
Do desembolso às unidades federativas (UF), a ser 
efetuado na forma fixada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, serão deduzidos os valores das dívidas dos 
Estados vencidas e não pagas junto à União.

O art. 2o institui o Programa Especial de Fortale-
cimento do Ensino Médio (abreviado como PEFEM no 
presente relatório), no âmbito do Ministério da Educa-
ção, com a finalidade de prestar assistência financeira 
ao Ensino Médio estadual, excepcionalmente no exer-
cício de 2010, no valor de R$800 milhões. A medida 
beneficia Estados do Norte e Nordeste cujo valor médio 
anual por aluno, no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2010, 
seja inferior à média da respectiva região.

Os arts. 3o a 8o dispõem sobre aspectos comple-
mentares do PEFEM. O art. 3o arrola como objetivos 
do programa o incentivo à melhoria dos indicadores de 
qualidade do Ensino Médio, o suprimento de recursos 
aos entes federados para a equalização de oportuni-
dades educacionais nesse nível de ensino e o atendi-
mento à ampliação das matrículas.

O art. 4o designa o órgão operador dos repasses 
– o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) – e suas atribuições, além de fixar os parâme-
tros que devem orientar a realização dos repasses aos 
Estados e de prever a transferência direta e automática 
de recursos, em parcela única, independentemente de 
qualquer acordo ou convênio. Os critérios a serem ob-
servados no cálculo do valor a ser transferido a cada 
Estado são a matrícula no Ensino Médio público, os 
indicadores disponíveis para aferir o desenvolvimen-
to da educação básica e o valor anual por aluno a ser 
praticado em 2010, em cada fundo estadual, no âm-
bito do Fundeb.

Os arts. 5o a 8o tratam da sistemática de prestação 
de contas, de fiscalização e das condições ou restrições 
a serem observadas na aplicação e contabilização dos 
recursos, destacando-se, em relação a esta última, a 
vedação ao cômputo como despesa com Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

Finalmente, o art. 9o permite a utilização do su-
peravit financeiro das fontes de recursos vinculados 
existentes no Tesouro Nacional, em 31 de dezembro 
de 2009, para a cobertura de despesas primárias 
obrigatórias.

À MPV foram apresentadas seis emendas peran-
te a Comissão Mista no prazo regimental. A Emenda 
no 1, do Deputado Márcio Junqueira, reserva R$200 
milhões, dos R$800 milhões destinados aos Estados e 
ao DF, para repasse direto aos Municípios, com base 
nos respectivos coeficientes do FPM. A Emenda no 2, 
do Deputado Lira Maia, intenta vedar, nos repasses 
efetuados a título de complementação do FPE, a de-
dução de dívidas junto à União vencidas e não pagas. 
A Emenda no 3, apresentada pelo Deputado Fernando 
Coruja, objetiva estender o atendimento do PEFEM a 
Estados localizados em regiões a priori não abrangi-
das pelo programa. A condição adicional, para tanto, 
seria a de que tais entes apresentassem valor médio 
por aluno, no Ensino Médio, em nível compatível com 
o dos Estados beneficiados pela MPV. A Emenda no 
4, também de autoria do Deputado Lira Maia, prevê 
a celebração de convênios ou termos de ajuste para 
fins de repasse de recursos no âmbito do PEFEM. Fi-
nalmente, as Emendas nos 5 e 6, de autoria dos De-
putados Luiz Carlos Setim e Antonio Carlos Mendes 
Thame, respectivamente, visam a supressão do art. 
9o da MPV.

Vale ressaltar que nenhuma dessas emendas 
logrou acolhimento de mérito na Câmara dos Depu-
tados. Assim, como desfecho da apreciação naquela 
Casa, foi aprovado o texto original da MPV, instruído 
por parecer de Plenário pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e boa técnica legislativa, pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência, pela adequação financeira e orçamentária, e, 
no mérito, pela aprovação do texto integral da MPV, 
com a rejeição das mencionadas emendas.

II – Análise

Os requisitos constitucionais de relevância e ur-
gência, previstos no caput do art. 62 da Constituição 
Federal, estão atendidos. A urgência e a relevância 
da proposta decorrem da necessidade de entrega 
tempestiva dos recursos, viabilizando a execução das 
programações orçamentárias dos governos estaduais, 
de modo a evitar que seja afetada a prestação dos ser-
viços públicos, assim como o fortalecimento do Ensino 
Médio de Estados do Norte e Nordeste.

Sobre a adequação orçamentária e financeira do 
ato normativo sob exame, o parecer favorável recebido 
na Casa de origem foi instruído por Nota Técnica da 
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle 
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do Senado Federal, datada de 12 de abril de 2010. 
Ademais, consoante anotou o relator da MPV na Câ-
mara, Deputado Pedro Wilson, parcela expressiva dos 
recursos já foi empenhada.

Em relação à constitucionalidade, não há qual-
quer óbice às medidas previstas na proposição. O Pre-
sidente da República exerceu a prerrogativa que lhe 
confere o art. 62 da Carta Magna, sem incorrer nas 
limitações materiais constantes do § 1o desse artigo, 
submetendo-a de imediato a deliberação do Congres-
so Nacional. Semelhante assertiva, guardadas as di-
ferenças de iniciativa, também vale para as emendas 
oferecidas perante a Comissão Mista.

No que tange à juridicidade, observa-se apa-
rente incongruência entre o art. 9º da MPV e o art. 
8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esse 
dispositivo da LRF restringe o emprego dos recursos 
vinculados exclusivamente no atendimento do objeto 
de sua vinculação, ainda que em outro exercício. No 
entanto, a medida proposta altera apenas as vincula-
ções estabelecidas por lei ordinária, norma de mes-
ma hierarquia legal, pelo que concluímos que não há 
incompatibilidade com a LRF.

Particularmente em relação ao mérito, entende-
mos que a MPV deve ser convertida em lei, ante as 
razões que passamos a expor.

Consoante assinalado na Exposição de Motivos 
Interministerial nº 24/2010 – MF/MEC, que acompa-
nha a medida provisória, o cenário de crise econômica 
em 2009 ocasionou a realização de receitas próprias 
dos Estados e transferências da União ao FPE abai-
xo das previsões constantes dos orçamentos para o 
exercício de 2009. Com isso, os governos estaduais 
têm enfrentado dificuldades para o cumprimento de 
compromissos financeiros com investimentos, forne-
cedores, prestadores de serviço e folha de pagamento 
dos servidores.

Assim, de maneira motivada, a Medida Provisó-
ria propõe a transferência do montante de R$800 mi-
lhões, em caráter excepcional, destinado à superação 
das dificuldades emergenciais, notadamente para o 
atendimento de compromissos do início de ano, até 
que sejam regularizados os respectivos fluxos orça-
mentários. Dessa forma, seria compensada a redução 
dos repasses do FPE, decorrente da queda da arre-
cadação dos impostos sobre renda (IR) e sobre pro-
dutos industrializados (IPI), que constituem a base de 
cálculo desse fundo.

De fato, essa redução é visível quando se compa-
ram os repasses do FPE em 2008 e 2009. No primeiro, 
os repasses totalizaram R$38,35 bilhões, ao passo 
que em 2009 caíram para R$36,21 bilhões. Juntos, 

os ingressos nos tesouros estaduais e do DF tiveram 
uma perda de R$2,14 bilhões, equivalentes a 5,6% do 
valor repassado em 2008.

A queda da arrecadação dos impostos mencio-
nados teve como causa principal a retração da econo-
mia brasileira em 2009, quando o PIB real teve uma 
redução de 0,2% em relação ao ano anterior. Além 
disso, os Estados e Municípios também têm sido pre-
judicados pela concessão de benefícios tributários 
relacionados ao IR e IPI e pelas reduções de alíquo-
tas desses impostos. Portanto, é justo que os Estados 
sejam compensados pelas perdas decorrentes de po-
líticas do Governo Federal. Ademais, entendemos que 
a proposição é meritória como medida de combate a 
crise econômica.

Cabe lembrar que medida semelhante foi adota-
da, no ano de 2009, para os Municípios. A MPV nº 462, 
de 14 de maio de 2009 (convertida na Lei no 12.058, 
de 2009), autorizou a União a prestar apoio financeiro 
às prefeituras, no exercício de 2009, para compensar 
a redução dos repasses do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). Na ocasião, foram transferidos 
R$1,867 bilhão aos governos municipais de acordo 
com dados registrados no Siafi.

No que tange ao PEFEM, as disposições que o 
conformam estão disciplinadas nos arts. 2º a 8º da MPV. 
Esses dispositivos visam a garantir a transparência na 
operacionalização dos repasses e a regular a aplica-
ção dos recursos pelos entes beneficiados. Para tanto, 
de maneira apropriada, a MPV reforça a legitimidade 
dos controles institucionais e sociais na fiscalização 
do programa, reduzindo a margem para manipulação 
e desvirtuamento no uso dos recursos.

Na prática, as transferências a serem efetuadas 
no âmbito do PEFEM minoram os efeitos da queda 
de arrecadação estadual na educação, área em que 
a atuação dos Estados é  decisiva. Particularmente, a 
queda na arrecadação de impostos vinculados ao setor 
teria causado visível prejuízo aos Fundos Estaduais 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e 
de Valorização dos Profissionais da Educação Básica 
(FUNDEB), com impacto mais sensível nos Estados 
do Norte e Nordeste, especialmente aqueles que con-
taram com valor anual por aluno mais baixo.

Ademais, o programa segue linha recente de 
pautar transferências por critérios os mais objetivos 
possíveis, embora haja direcionamento a priori. Mas, 
mesmo esse encontra amparo constitucional, seja nos 
objetivos fundamentais da República, seja no regime de 
colaboração entre entes federados, previsto no art. 211 
da mesma Carta, que preconiza ações da União desti-
nadas à equalização de oportunidades educacionais.
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Ao cabo, o PEFEM é imprescindível para a ma-
nutenção do ritmo de investimento que se vinha veri-
ficando na ampliação e melhoria das redes de ensino 
médio, de modo a mitigar o impacto da perda de re-
ceitas ocorrida em 2009. Qualquer interrupção, a essa 
altura, poderia ter reflexos negativos nas matrículas, 
implicando, no melhor dos cenários, a estagnação da 
expansão da oferta. Assim, fica, a nosso ver, configu-
rado o mérito da medida.

Por fim, a flexibilização da administração finan-
ceira da União, no tocante aos recursos vinculados por 
legislação específica, objeto do art. 9º da MPV, parece 
justificável sob a ótica da otimização das disponibilida-
des do Tesouro. A legislação vigente tem ocasionado 
a geração de significativos e reiterados superávits fi-
nanceiros, com o excesso de arrecadação de fontes de 
receitas vinculadas do Tesouro. No entanto, ao limitar 
o uso desses recursos exclusivamente para o paga-
mento de despesas compatíveis com as vinculações, 
a norma tem dificultado uma execução financeira efi-
ciente, pois, embora dispondo de recursos na Conta 
Única, o Tesouro Nacional tem sido impelido a captar 
recursos junto ao mercado, aumentando, com isso, o 
endividamento público bruto.

Além disso, essa margem de manuseio das dis-
ponibilidades conta com precedentes. O Poder Execu-
tivo já adotou, em recentes ocasiões, medidas legais 
semelhantes. A MPV nº 435, de 26 de junho de 2008 
(convertida na Lei nº 11.803, de 2008), viabilizou a uti-
lização do superávit financeiro das fontes vinculadas 
existentes no Tesouro Nacional, em 31 de dezembro 
de 2007, para amortização da dívida pública mobiliária 
federal. Já a MPV nº 450, de 9 de dezembro de 2008 
(convertida na Lei nº 11.943, de 2009), estabeleceu em 
base permanente essa possibilidade de amortização 
da dívida pública com recursos vinculados.

No que tange às emendas oferecidas à MPV, ca-
bem, a nosso juízo, as seguintes ponderações.

A Emenda nº 1, referente à reserva de R$200 
milhões, dos R$800 milhões destinados aos Estados 
e ao DF, para repasse direto aos Municípios, com base 
nos respectivos coeficientes do FPM, foge a finalidade 
da MPV, cuja preocupação fulcral é o atendimento de 
necessidade emergencial de caixa dos Estados e do 
DF, para quem se volta com exclusividade. Ademais, 
consoante já aduzido, os Municípios tiveram ajuda 
recente da ordem de R$1,867 bilhões, viabilizada por 
meio da MPV nº 462, de 2009.

A Emenda nº 2, que intenta vedar a dedução 
de dívidas junto à União, vencidas e não pagas, dos 
repasses previstos no art. 1º da MPV, desestimularia 
novos auxílios aos entes subnacionais pelo Governo 
Federal. Além disso, se acatada, a proposta contribui-

ria para a persistência de situação de inadimplência 
que, ao cabo, seria contrária aos interesses dos pró-
prios Estados, ante as restrições de acesso a diversas 
fontes de recursos.

A Emenda nº 3, que estende o atendimento do 
PEFEM a Estados não atendidos pelo programa, não 
tem sustentação na realidade. Todos os Estados do Sul, 
do Sudeste e do Centro-Oeste apresentam, em relação 
ao critério central de valor médio por aluno, indicadores 
superiores às médias das regiões Norte e Nordeste. 
Sendo, assim, não haveria sequer um ente daquelas 
regiões passível de enquadramento no PEFEM.

A Emenda nº 4, que prevê a celebração de ajuste 
para fins de repasse de recursos no âmbito do PEFEM, 
não aumenta, na prática, o controle nem garante melhor 
aplicação dos recursos. No entanto, ela potencializa o 
retardamento das transferências, com o que compro-
mete ações programadas para o corrente exercício.

As Emendas nºs 5 e 6, de igual teor, intentam 
a supressão do art. 9º da proposição. Ao vedar o uso 
dos superávits no pagamento de despesas obrigató-
rias, as modificações sugeridas inviabilizam a própria 
assistência financeira estabelecida pela MPV.

Como se vê, as propostas de alteração do texto ori-
ginal da MPV se mostram, de maneira geral, inoportunas, 
quando não desnecessárias. A par disso, perfilhamos a 
decisão do Plenário da Câmara dos Deputados, que as 
julgou indignas de serem acolhidas no mérito.

III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela Aprovação 
da Medida Provisória nº 484, de 2010, na forma edi-
tada pelo Chefe do Poder Executivo e aprovada pela 
Casa Legislativa de origem, rejeitadas as Emendas 
nºs 1 a 6.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior, an-
tes. Em seguida, darei a palavra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Democratas 
vota a favor do relatório da Senadora Rosalba Ciarlini, 
portanto, a favor da medida provisória.
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Então, o partido apoia o relatório da Senadora 
Rosalba.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, é para inserir nos Anais 
desta Casa um voto de pesar pelo falecimento, na manhã 
desta terça-feira, 3 de agosto, de Dona Natália Ferreira 
Paes Landim, matriarca da família Paes Landim.

Dona Natália morreu em casa, de causas naturais, 
em São João do Piauí, na mesma rua onde morou por 
quase toda a sua vida e criou seus filhos.

Ela nasceu em 6 de agosto de 1917, na própria 
cidade de São João do Piauí, filha de José Olímpio So-
ares e Maria Monteiro Ferreira Soares. Com 17 anos, 
casou-se com Francisco Antônio Paes Landim Neto, 
mais conhecido como Capitão Senhorito, com quem 
teve 10 filhos: José Francisco, Deputado Federal; Pau-
lo Henrique, Deputado Estadual; Carlos Alberto; Luiz 
Gonzaga, ex-Deputado; Maria Gícia, já falecida; Mu-
rilo Antônio; Francisco Antônio Filho, Desembargador 
no Piauí; Maria do Amparo, líder política e candidata 
a deputada estadual na presente eleição; José do Pa-
trocínio e Maria do Socorro, também falecida.

Dona Natália teve ainda dois enteados, frutos do 
primeiro casamento de seu marido, que são: Raimundo 
Vaz da Costa Neto e Humberto Vaz Paes Landim.

Enquanto o seu marido dedicava-se ao comércio 
e à política, tendo exercido dois mandatos de deputado 
estadual, Dona Natália cuidava da parte prática, admi-
nistrando a casa e cuidando da educação dos filhos.

Dona Natália ficou viúva, com o marido vítima da 
doença de Chagas. À época, isso em 1961, passou a 
tomar conta do comércio da família, que era uma loja 
de tecidos e de miudezas em geral.

Sr. Presidente, trago aqui alguns dados sobre 
Dona Natália, e peço a V. Exª que os considere como 
lidos e que faça o registro, nos Anais desta Casa, desse 
falecimento. Essa perda é muito significativa, pelo que 
representa Dona Natália para o Estado do Piauí.

Por dever de justiça, quero dizer que tiramos essas 
informações do site, de grande circulação na região de 
São João do Piauí, chamado pedefigueira.

Peço a V. Exª que determine à Secretaria da 
Mesa que envie voto de pesar a todos os familiares 
de D. Natália, que hoje nos deixa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39561 101ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39562 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39563 103ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39564 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, requeiro à Casa voto 
de aplauso à Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas – Fieam, ao ensejo do transcurso do seu 50º 
aniversário de fundação, no dia 3 de agosto deste ano.

Requeiro, ainda, que este voto de aplauso seja 
endereçado ao atual Presidente dessa instituição, Dr. 
Antonio Carlos da Silva, e, por seu intermédio, a todos 
os demais colaboradores e líderes empresariais.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, requeiro voto 
de pesar pelo falecimento sábado, dia 31 de julho de 
2010, em Manaus, da radialista Maria da Fé Xerez de 
Souza Anzoategui, a minha querida Fesinha, e que 
esse voto de pesar, que haverá de ser aprovado pelo 
Senado, seja comunicado ao marido, Dr. Miguel An-
zoategui, e aos filhos, também radialistas e queridos 
amigos meus, Daniel e André Luiz.

Lamento, da mesma forma, e requeiro pesar do 
Senado pelo falecimento do ilustríssimo Economista 
Dionísio Dias Carneiro, ex-Professor da Universida-
de de Brasília e sócio-fundador do Departamento de 
Economia da PUC do Rio de Janeiro. Alguém cuja vida 
realmente fala por ela mesma, um dos mais talentosos 
economistas da sua geração e um dos mais prodigio-
sos economistas que este País já gerou.

Ainda, Sr. Presidente, voto de aplauso à Desembar-
gadora Federal Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues, por 
sua posse, no próximo dia 10 de agosto de 2010, no cargo 
de Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e, ainda, 
Sr. Presidente, ao Desembargador Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino, por sua posse como Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ, em 10 de agosto de 2010.

Indago à Mesa, Sr. Presidente – o Senador Alvaro 
Dias representou a nossa bancada e, como sempre, 
com a competência e com a liderança de sempre –, 
mas eu gostaria de ver se nós poderíamos chegar a 
um acordo para incluir o PLC nº 4, de 2005, aquele 
que trata da proteção aos animais, em meio a tantas 
matérias igualmente relevantes.(Pausa.)

Podemos?
Sr. Presidente, e ainda requeiro voto de pesar, 

e com muita dor, Sr. Presidente, muita dor - só o faço 
agora porque o Congresso estava fechado pelo perí-
odo de recesso parlamentar. 

Voto de pesar pelo falecimento do meu querido 
amigo, querido irmão, médico sanitarista e Secretário 
de Saúde do Estado de São Paulo, Luiz Roberto Bar-
radas Barata, ocorrido no último dia 17 de julho deste 

ano. Alguém que fez tanto pelo meu Estado, fez tanto 
pelo Amazonas que merece um título de cidadão do 
Amazonas post mortem, uma figura de enorme hu-
manidade, de enorme boa vontade para com os seres 
humanos, seus semelhantes.

Portanto, eu pessoalmente e minha família sentimos 
muito dolorosamente o passamento de Barradas e sei que 
o Amazonas também disso se ressentiu, por estranho que 
pareça, Secretário competentíssimo, fundador do SUS que 
foi, Secretário competentíssimo de Saúde no Estado de 
São Paulo, mas salvou muitas vidas no Amazonas. 

Uma figura que merece, de fato, a consternação 
do Senado Federal, que haverá de ser a representação 
da consternação de São Paulo e da Nação brasileira, 
Sr. Presidente. 

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

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Peço aos Srs. Senadores para concluirmos a 
votação da medida provisória, cujo relatório acaba 
de ser feito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Por um minuto, Sr. 
Presidente, serei brevíssimo. 

Apenas um apelo ao Conselho Nacional de Justiça, 
para que possa receber, por alguns de seus membros, 
mais de 700 trabalhadores da Justiça do Estado de São 
Paulo que saíram ontem de ônibus para São Paulo, em 
28 ônibus, e querem um diálogo com o Conselho Nacio-
nal de Justiça, para que possa o Presidente do Tribunal 
de Justiça, Antonio Carlos Viana Santos, ter um diálogo 
construtivo e respeitoso com os seus servidores para 
chegar a um entendimento e se concluir essa greve que, 
nesta semana, completará 100 dias.

Apenas este apelo que gostaria de registrar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação os pressupostos de relevância, urgência 
e adequação financeira. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Votação da medida provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer 

contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer 
um apelo para que pudéssemos fazer a economia dos 
trabalhos: que nós pudéssemos votar, rapidamente, as 
duas medidas provisórias de crédito e, quando nós abrís                         
semos o painel para votação nominal, as Srªs e os Srs. 
Senadores encaminhariam algumas questões para que 
nós pudéssemos ganhar tempo. Nós vamos ter quatro 
medidas provisórias e várias autoridades. Nós podíamos 
votar, rapidamente, as duas medidas provisórias de crédito 
que faltam, colocar o item referente ao embaixador para 
aferir o quórum e entrar nas emendas constitucionais. E 
aí as questões de ordem e os levantamentos todos se-
riam feitos enquanto haveria o processo de votação, para 
que nós ganhássemos tempo, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB se põe de acordo, Sr. Presidente.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– As Srªs e Srs. Senadores estão de acordo. Vamos 
prosseguir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 3:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 485, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 485, de 2010, que abre crédito extraor-
dinário, em favor do Ministério da Educação e de 

Transferências a Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, no valor global de R$1.600.000.000,00 
(um bilhão e seiscentos milhões de reais), para 
os fins que especifica.

Parecer nº 1, de 2010-CN, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Re-
lator: Deputado Dilceu Sperafico, favorável à Medida 
Provisória; pela rejeição da Emenda nº 1; e inadmis-
sibilidade da Emenda nº 2.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão da medida provisória e das emendas. 

(Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, submeto a votos. (Pau-

sa.)
Não havendo quem se manifeste contrário, dou 

como aprovada.
Votação em globo das emendas de parecer con-

trário. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Recusadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 4: 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 486, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 486, de 2010, que abre crédi-
to extraordinário, em favor de diversos ór-
gãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.429.428.268,00 (um bilhão, quatrocentos 
e vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte 
e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais), 
para os fins que especifica.

O parecer do Relator é favorável.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 1.155, DE 2010-PLEN

De Plenário, sobre a Medida Provisória 
nº 486, de 30 de março de 2010, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$1.429.428.268,00 (um bilhão, quatro-
centos e vinte e nove milhões, quatrocentos 
e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e oito 
reais), para os fins que especifica”.

Origem: Poder Executivo
Relator: Senador Adelmir Santana

I. Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, 
o Presidente da República adotou e submeteu à de-
liberação do Congresso Nacional a Medida Provisó-

ria nº 486, de 30 de março de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder 
Executivo, no valor global de R$1.429.428.268,00 (um 
bilhão, quatrocentos e vinte e nove milhões, quatro-
centos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e oito 
reais), para atender às programações constantes de 
seu Anexo I.

Os recursos necessários à abertura do crédito 
decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2009, no valor de 
R$1.429.128.268,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte 
e nove milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e 
sessenta e oito reais), sendo:

a) R$979.128.268,00 (novecentos e setenta e 
nove milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e ses-
senta e oito reais) de Recursos Ordinários; e

b) R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
milhões) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
das Pessoas Jurídicas; e

II – anulação de dotações orçamentárias no âm-
bito da Câmara dos Deputados, no valor de 300.000,00 
(trezentos mil reais), que decorre de manifestação do 
órgão para disponibilizar recursos ao Ministério das 
Relações Exteriores, com o objetivo de contribuir para 
o atendimento de despesas com doações emergen-
ciais a vítimas do terremoto no Haiti.

A alocação dos recursos oriundos do crédito ex-
traordinário será a seguinte:
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De acordo com Exposição de Motivos nº 55/2010/
MP, que acompanha a Medida Provisória nº 486/2010, 
os recursos destinados à Secretaria Especial de Por-
tos serão utilizados na recuperação do Porto de Santo 
Antonio, no arquipélago de Fernando de Noronha, que 
teve parte de suas estruturas físicas afetada por forte 
tempestade, em dezembro de 2009, para garantir o 
abastecimento e o escoamento de diversos produtos 
e materiais, bem como para evitar maiores prejuízos 
à atividade turística, que é a base da economia do 
arquipélago e que depende do bom funcionamento 
do porto.

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, os 
recursos destinados ao Ministério das Relações Exte-
riores serão utilizados na ação humanitária prestada 
ao Haiti. Por sua vez, os recursos destinados ao Mi-
nistério da Defesa serão aplicados na restauração da 
ordem pública naquele país, extremamente fragilizado 
por conta do recente terremoto, em cumprimento ao 
Decreto Legislativo nº 75, de 25 de janeiro de 2010, 
que autorizou o aumento do efetivo brasileiro naquele 
país em mais 1.300 militares.

Em relação ao Ministério da Saúde, os recursos 
garantirão: a expansão da vacinação contra a gripe A 
H1N1, com a inclusão de pessoas de 30 a 39 anos, 
em função do número de vítimas fatais nessa faixa 
etária verificado em 2009; a viabilização de campanha 
de vacinação contra a doença meningócica do tipo C, 
cuja ocorrência aumentou, no segundo semestre de 
2009, principalmente nos estados da Bahia e de Mi-
nas Gerais.

Os recursos alocados no âmbito do Ministério 
da Integração Nacional atenderão populações vítimas 
de desastres naturais ocasionados por fortes chuvas 
e inundações em município da Região Sudeste e da 
seca no Nordeste. Além disso, restabelecerão a nor-
malidade de áreas afetadas que necessitem de recu-
peração na infraestrutura.

Quanto ao Ministério da Cultura, os recursos via-
bilizarão a recuperação do patrimônio histórico de São 
Luiz de Paraitinga, em São Paulo, município afetado 
por fortes chuvas no início de 2010. O centro histórico 
de Paraitinga é tombado pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico 
do Estado de São Paulo e encontra-se em processo 
de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional –  IPHAN.

Foram apresentadas 21 (vinte e uma) emendas 
ao crédito extraordinário.

II. Análise

Este parecer abordará, em itens separados, os 
aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupos-
tos de relevância e urgência, de mérito, de adequação 
financeira e orçamentária e o cumprimento das exigên-
cias de envio do documento em que se expõe a moti-
vação do ato, conforme prescreve para a apreciação 
do Congresso Nacional o art. 5º, combinado com o § 
1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

II.1 Da Constitucionalidade
O art. 62 da Constituição Federal – CF dá ao 

Presidente da República competência para adotar 
medidas provisórias, com força de lei, em casos rele-
vantes e urgentes, devendo submetê-las de imediato 
à apreciação do Congresso Nacional.

Outra regra pertinente a esta análise é aquela 
exposta no § 3º do art. 167 da CF, pela qual a aber-
tura de crédito extraordinário somente será admitida 
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública e, ainda, desde que observado o 
disposto no art. 62.

Portanto, são três os requisitos constitucionais 
para a abertura de crédito extraordinário: relevância, 
urgência e imprevisibilidade.

No caso em análise, nos pareceu suficientemente 
demonstrados, na Exposição de Motivos nº 55/2010/
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MP, que acompanha a Medida Provisória nº 486/2010, 
os requisitos constitucionais para a abertura de crédito 
extraordinário.

Sobre os recursos destinados ao Ministério da 
Saúde, para combater a gripe A H1N1 e a doença 
meningocócica do tipo C, não resta qualquer dúvida 
sobre a urgência, a imprevisibilidade e a relevância 
das despesas. A Exposição de Motivos faz transpa-
recer que a imprevisibilidade das despesas decorreu 
da atualização dos dados estatísticos referentes ao 
segundo semestre de 2009 sobre a evolução das re-
feridas doenças, e que, portanto, não poderiam ser 
previstas na época da elaboração e aprovação da Lei 
Orçamentária de 2010.

Em relação às despesas referentes aos eventos 
da natureza ocorridos no Brasil e no Haiti, entendemos 
que calamidades públicas de grande monta provoca-
das por desastres naturais exigem ação imediata dos 
órgãos governamentais para que seus efeitos dano-
sos sejam minimizados. E, ainda que se possa prever 
a ocorrência de alguns fenômenos naturais, os seus 
efeitos, a intensidade desses efeitos, as áreas que 
serão afetadas, dentre outros aspectos, dão ar de im-
previsibilidade às ocorrências.

Quanto aos recursos destinados à ação brasileira 
no Haiti, não há qualquer vedação constitucional. An-
tes, com a ação, o Brasil concretiza, em suas relações 
internacionais o princípio constitucional da cooperação 
entre os povos para o progresso da humanidade e dá 
cumprimento a compromissos internacionais firmados 
pelo governo e devidamente referendados pelo Con-
gresso Nacional. Ademais, a lista de possibilidades 
previstas no art. 167 da CF (guerra, comoção interna, 
calamidade pública) é exemplificativa. E mesmo que 
não fosse, ao referir-se a comoção interna, o consti-
tuinte, de certa forma, restringiu-a ao ambiente inter-
no, mas, ao referir-se à calamidade pública, não fez a 
mesma restrição.

Portanto, quanto aos requisitos constitucionais 
(relevância, imprevisibilidade e urgência), é admissível 
a abertura do crédito extraordinário.

2.2 Da Adequação Orçamentária e Financei-
ra

De acordo como § 1º do art. 5º da Resolução nº 
1, de 2002-CN, “o exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária da União”.

Não vislumbramos inadequação no atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes que 
possam criar obstáculo à aprovação da proposição, 
em especial no que diz respeito à Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, à Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101, de 2000) e às leis do Plano 
Plurianual e de Diretrizes Orçamentárias para 2010.

Cumpre salientar, que o inciso V do art.167 da 
Constituição veda “a abertura de crédito suplemen-
tar ou especial sem prévia autorização legislativa e 
sem a indicação dos recursos correspondentes”. As-
sim sendo, não haveria necessidade de indicação da 
origem dos recursos para este crédito extraordinário. 
Porém, o Poder Executivo mencionou tais fontes de 
recursos, que são o superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2009 e 
cancelamento de despesas no âmbito da Câmara dos 
Deputados.

Convém observar que, apesar da utilização de 
fonte financeira para o atendimento de despesas pri-
márias, o que altera o resultado primário previsto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, tal fato não constitui 
impedimento para a aprovação da matéria, tendo em 
vista que o Poder Executivo dispõe de mecanismos su-
ficientes para compensar tais gastos e, assim, evitar o 
comprometimento da meta de resultado primário.

2.3 Do Cumprimento da Exigência Prevista no 
art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 55/2010/MP, que 
acompanha a Medida Provisória nº 486/2010, supre 
a exigência acerca do envio de documento expondo 
os motivos justificadores de sua adoção.

2.4 Do mérito
No mérito, entendemos que o crédito extraor-

dinário aberto pelo Executivo é indubitavelmente ne-
cessário ante a necessidade de intervenção urgente 
do Poder Público para minimizar os efeitos de eventos 
da natureza ocorridos no interior do Brasil e no Haiti e 
para impedir o avanço da gripe A H1N1 e da doença 
meningocócica do tipo C. De fato, não é razoável que 
a realização de tais despesas submeta-se ao processo 
legislativo ordinário. Portanto, opinamos pela aprova-
ção da matéria.

2.5 Das Emendas
No prazo regimental foram apresentadas 21 (vinte 

e uma) emendas a este crédito extraordinário.
Quanto às emendas de nº 1 e de 3 a 21, devem 

ser inadmitidas, pois não estão de acordo com o art. 
11 da Resolução nº 1/2006-CN, que estabelece regra 
rígida para o emendamento desse tipo de crédito, tor-
nando inadmissíveis quaisquer emendas, exceto as 
relativas ao texto da Medida Provisória ou que cance-
lem dotações, total ou parcialmente.
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Não obstante a relevância do pleito, opinamos 
pela rejeição, no mérito, da emenda de nº 2.

3. Voto
Em razão de todo o exposto, opinamos pelo aten-

dimento dos pressupostos constitucionais de relevância, 
urgência e imprevisibilidade das despesas constantes 
da Medida Provisória nº 486, de 2010; pela sua ade-
quação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação da matéria nos termos propostos pelo Poder 
Executivo e aprovados pela Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, de julho de 2010. – Senador 
Adelmir Santana, Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Submeto ao Plenário os pressupostos de relevância 
e urgência da matéria.

Os que concordam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovados.
Passamos à matéria...
Discussão em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da medida, sem prejuízo das emen-

das.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de pareceres 

contrários. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação, e será feita a devi-

da comunicação ao Senhor Presidente da República.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Vamos passar à votação para aferir o quórum 
da Casa.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 150, DE 2010 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 150, de 2010 (nº 275/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a indica-
ção do Senhor Paulo Americo Veiga Wolowski, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica do Congo.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores, favorável. (Parecer nº 1.156, de 2010-CRE, 
Relator “ad hoc”: Senador Inácio Arruda.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do parecer. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão e vou sub-
meter a matéria à votação, que será secreta, na forma 
da Constituição e do Regimento da Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de con-
vidar a todas as Srªs e os Srs. Senadores que estão 
em seus gabinetes para que venham ao plenário, por-
que teremos várias votações nominais, inclusive de 
emendas à Constituição que são importantes, como 
a Emenda à Constituição nº 17, que trata da questão 
de funcionários de Roraima e do Amapá, a Emenda 
à Constituição da Licença Maternidade, a Emenda à 
Constituição dos Radioisótopos e a Emenda à Cons-
tituição da Caatinga.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores também que compareçam 
ao plenário, pois estamos em processo de votação 
nominal e precisamos de quórum qualificado para 
esta votação.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Enquanto aguardamos a chegada ao plenário dos 
Senadores, concedo a palavra ao Senador Romeu 
Tuma, que a pediu.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Eu deixei sobre a mesa um voto de pesar 
pelo falecimento do jovem Rafael Mascarenhas, filho 
da atriz da TV Globo Cissa Guimarães e do músico 
João Mascarenhas. Eu fiz esse voto de pesar incluindo 
a irresponsabilidade dos motoristas que desrespeitam 

as leis de trânsito, trazendo a desgraça e o sofrimento 
para as famílias, como foi esse exemplo.

Deixei sobre a mesa o voto de pesar.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendido na forma Regimental.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto aguar-
damos a presença – e eu aguardo especialmente a 
presença dos Senadores do PSDB – para completar-
mos esta votação, eu trago uma notícia que é muito 
relevante para o meu Estado.

No esforço concentrado que realizamos no início 
do mês passado, esta Casa aprovou, pela unanimidade 
dos 59 Senadores presentes, a PEC nº 17, de que fui 
o primeiro signatário, que prorroga por mais dez anos 
– até 2033 – os benefícios fiscais do polo industrial da 
Zona Franca de Manaus.

A PEC seguiu para a Câmara dos Deputados, 
onde, tenho certeza, obterá igual acolhimento, pois a 
aprovação, aqui pela Casa, pelo Senado, que repre-
senta as unidades da Federação, foi demonstração 
mais do que eloquente de que o Brasil inteiro enten-
deu o significado e a importância da Zona Franca, o 
projeto de desenvolvimento regional que maior êxito 
alcançou no País.

O Brasil, enfim, pelos seus representantes, de 
norte a sul, de leste a oeste, entendeu o que sempre 
vinha dizendo: que o polo industrial da Zona Franca de 
Manaus é importante não apenas para o Amazonas e 
a Amazônia, mas para todo o Brasil.

Passados 43 anos de sua criação, ela é, hoje, 
pujante polo industrial. Com mais de 500 empresas, 
tornou-se o principal centro de desenvolvimento tecno-
lógico e financeiro da Região Norte. E, seguindo estra-
tégia que alia desenvolvimento econômico e respeito 
às questões ambientais, produziu impactos positivos 
em toda a Amazônia ocidental.

As principais metas da Zona Franca de Manaus, 
hoje, são o fortalecimento de seu parque industrial e o 
incremento da capacitação dos seus profissionais, além 
da ampliação da produção de bens e serviços que se 
identifiquem com as vocações regionais, a criação de 
condições para a atração de investimentos de efeito 
multiplicador e a implementação de desenvolvimento 
sustentável. São também prioritárias a educação am-
biental e a conscientização ecológica. A ideia de de-
senvolvimento sem degradação dos recursos naturais 
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permeia diversos projetos, entre eles o do estímulo 
ao ecoturismo.

Animado pela retumbante vitória alcançada pela 
PEC 17, estou neste momento encaminhando à Mesa 
outra PEC (proposta de emenda à Constituição), que 
tem o sentido de uma complementação absolutamente 
justa. Proponho a extensão dos benefícios fiscais da 
Zona Franca à Região Metropolitana de Manaus, defi-
nida pela Lei Complementar nº 59/2007, do Estado do 
Amazonas e integrada pelos Municípios de Iranduba, 
Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Ita-
coatiara, Presidente Figueiredo e Manacapuru.

Nada mais justo, como disse, pois boa parte dos 
moradores desses Municípios busca trabalho nas in-
dústrias de Manaus. Muitos mudam de vez para a Ca-
pital. Outros vão e voltam, formando uma população 
flutuante e numerosa. Com a extensão dos benefícios 
fiscais, indústrias poderão instalar-se nesses Municí-
pios, proporcionando empregos e melhoria do nível 
de vida. E Manaus também será beneficiada porque 
sua infraestrutura, seus serviços deixarão de ficar so-
brecarregados.

Tenho certeza de que essa ampliação da área 
da Zona Franca, para abranger toda a Região Metro-
politana de Manaus, merecerá, tal como a PEC 17, a 
aprovação unânime desta Casa.

A minha meta é ver esta matéria, Sr. Presidente, 
aprovada nesta Casa até dezembro deste ano.

Quero louvar a iniciativa do Senador Jefferson 
Praia, porque tem gente que briga por autoria de pro-
postas, de projetos, mas essa não é minha praia mes-
mo. Quero parabenizar o Senador Jefferson Praia pela 
iniciativa semelhante que tomou. Ele estende a pror-
rogação por prazo ainda mais longo. Vamos discutir 
essa questão com muito aprofundamento aqui. Da 
mesma maneira, ele, na sua PEC, também propõe a 
ampliação dos incentivos fiscais para a área metropo-
litana de Manaus. 

Então, eu quero louvar a atuação vigilante desse 
excelente Senador, que é o Senador Jefferson Praia, e 
dizer que, de minha parte, sei que isto aqui correspon-
de ao anseio de quem não é Parlamentar e de quem 
é Parlamentar. Quem é Parlamentar e não apresen-
tou deveria ter apresentado. Quem não é Parlamentar, 
infelizmente, não vai me impedir de apresentar uma 
proposta que entendo que deva começar a ser apre-
ciada com o máximo de rapidez.

Vou consultar o Senador Demóstenes Torres e já 
consultei o Senador Marco Maciel. O Senador Marco 
Maciel me daria imensa honra se, de acordo com a 
Comissão de Justiça e de acordo com o Senador De-
móstenes Torres, fosse ele, com sua autoridade de ex-
Presidente da República interino, de Vice-Presidente da 
República por oito anos, de Ministro várias vezes, com 
a autoridade moral que tem, de ser ele o relator desta 
matéria. S. Exª encara com a maior boa vontade. Por-
tanto, esse é um outro passo. O passo da prorrogação 
foi um. O outro passo é o da extensão para a área me-

tropolitana de Manaus dos incentivos fiscais, de modo 
a nós termos a perspectiva de desenvolvimento mais 
equânime também para o interior em relação ao muito 
que já se faz e já se produz em Manaus.

Portanto, as duas PECs estão entrelaçadas. Uma 
prorroga a vigência para dar garantia a empresários, 
a trabalhadores, a investidores, ao ICMS.

A outra visa a ampliar a abrangência para retirar 
de uma situação de subdesenvolvimento injusta Mu-
nicípios que têm tudo para crescer e, se tiverem esse 
apoio fiscal, crescerão tanto quanto Manaus o fez, e 
crescerão respeitando a sua natureza tanto quanto a 
Zona Franca de Manaus tem propiciado a preserva-
ção da Floresta Amazônica em 98% da sua cobertura 
geral, graças ao financiamento que faz da economia 
do interior, graças, Sr. Presidente, ao fato de esse polo 
industrial ter indústrias sem chaminé, indústrias verdes 
e propiciar atividades no interior do Estado.

Quero, então, estender para o interior do Estado 
benefícios que julgo muito justos, muito capazes de dar 
ao Amazonas o grandioso destino que merece, social, 
econômica e politicamente.

Portanto, é parte de um projeto bem engendrado 
que visa a fazer um jogo bem redondo, bem redondi-
nho de casar a ampliação do prazo de vigência com 
a extensão dos benefícios à área metropolitana da ci-
dade de Manaus, Sr. Presidente.

Muito obrigado. Temos cerca de trinta ou trinta e 
poucas assinaturas, portanto mais do que as 27 ne-
cessárias, que estão já nas mãos de V. Exª, que re-
presenta a Mesa.

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

– Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão 

do orador.) – Presidente Sarney, aproveitando apenas 
um minuto entre a votação, eu desejo fazer um apelo 
ao Comandante do Exército, Comandante Enzo, no 
que diz respeito à situação do Aeroporto Internacional 
de Rio Branco.

Nós temos uma pista de pouso internacional com 
margem de pouso de apenas 1.500 metros. É uma re-
forma que não acaba nunca; está sob a responsabili-
dade do 7º Batalhão de Engenharia e Construção; há 
uma situação de risco real para a nossa população. 
Não há – parece – uma condição logística suficiente 
do BEC para resolver aquele problema. Nós já fize-
mos veemente apelo à Infraero; nós já fizemos apelo 
ao Ministério da Defesa. O Governador do Estado já 
se posicionou.

São muitos meses de risco. A população está ten-
do restrição no acesso a aeronaves maiores, restrição 
de ocupação de aeronaves que aterrizam e decolam. 
Então, é uma situação de risco real.

Eu espero, na confiança que tenho no Exérci-
to Brasileiro e no Comandante Enzo, que ele possa 
adotar, sem adiamento, as medidas necessárias para 
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proteger a população do Estado do Acre no seu direi-
to de ir e vir.

Caso V. Exª possa transmitir a ele, em nome do 
Senado, essa minha preocupação, eu ficarei muito 
agradecido.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Eu peço ao Senador César Borges que vote, pois 
o painel não registra o seu nome.

O Senador Adelmir Santana também não vo-
tou.

Em seguida, vou encerrar a votação, porque 
temos ainda uma outra votação de autoridade, para 
testar o quórum.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Outras 
autoridades, Sr. Presidente. Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A votação de embaixador não exige quórum qualifi-
cado, é maioria simples.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nem os 
membros de agências, do Cade e do Dnit, Sr. Presi-
dente, que estão acordados.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Adelmir Santana, V. Exª se esqueceu da 
senha? (Pausa.) A Mesa vai dar assessoria a V. Exª 
para poder reavivar a sua memória.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Peço a pa-
lavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Darei, em seguida, a palavra a V. Exª, Senado-
ra Marina.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 46 Srs. Senadores; e NÃO, 02 Srs. 
Senadores.

Não houve abstenção.
Total: 48 votos.
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 915, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 915, de 2010, da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, Relator: Senador Acir Gur-
gacz, sobre a Mensagem nº 104, de 2010 
(nº 180/2010, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Jony 
Marcos do Valle Lopes para exercer o cargo 
de Diretor de Planejamento e Pesquisa do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT.

O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, 

encerro a discussão e abro o painel para que os Srs. 
Senadores e Senadoras possam votar.

(Procede-se à votação.)

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
Senadora Marina, pergunto se V. Exª deseja usar 

da palavra neste momento.
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Pois não, 

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

– Senador Casagrande, a nossa Senadora tem todas 
as preferências e peço a sua...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Depois da Senadora Marina.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Casagrande.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiro quero 
dizer da minha satisfação em retornar a esta Casa e 
cumprimentar, já de antemão, a Senadora Rosalba 
pela apresentação, enfim, da emenda que estabelece 
a ampliação da licença-maternidade para 180 dias.

Sei que tanto ela quanto a Senadora Patrícia 
Saboya, a Senadora Fátima Cleide e todas as Srªs 
Senadoras aqui têm um empenho muito grande no 
que concerne à aprovação dessa emenda. E eu es-

pero, sinceramente, que haja quórum para podermos 
aprovar e votar esse benefício para as mulheres e as 
crianças brasileiras.

Cada vez mais a Organização Mundial de Saúde 
tem encorajado os países a ampliarem as licenças-
maternidade para 180 dias, como forma de assegurar 
tanto à mãe como à criança uma boa saúde durante o 
período de aleitamento. Digo isso porque o benefício 
é tanto para a criança quanto para a mãe.

Inúmeras mães, muitas vezes, após o parto, pas-
sam por situação de dificuldade emocional, e o fato de 
poderem ficar recolhidas um pouco mais com seu filho, 
com a sua família, assegura-lhes um retorno tranquilo 
às atividades, já que, muitas vezes, sem esse período 
de maturação da maternidade, ficam sequelas. Isso para 
falar do benefício emocional que causa à mãe.

Em relação às crianças, é de conhecimento de 
todos que o aleitamento materno constitui a base fun-
damental da saúde da criança. Cada criança que passa 
pelo processo de amamentação – é conhecido da parte 
dos médicos – tem mais resistência a infecções, porque, 
exatamente a partir de uma boa amamentação que ela 
consegue determinados anticorpos para se proteger de 
determinadas infecções, evita-se uma série de proble-
mas colaterais, como é o caso das diarreias, de que, 
muitas vezes, as crianças são acometidas por terem 
que se submeter a uma alimentação precoce que não 
seja aquele naturalmente produzida pela mãe.

Além do ganho emocional que a criança tem, 
porque é nesse período que ela estabelece os laços 
afetivos. É a partir desse momento que a criança vai 
criando todo um vínculo com os agentes parentais, 
em que a figura da mãe é essencial para que isso 
aconteça.

Obviamente, há um ganho econômico, há um ga-
nho social e há um ganho do ponto de vista do Poder 
Público. Inúmeras são as doenças que prejudicam as 
nossas crianças em função da ausência da mãe no 
período da tenra idade. Os gastos que o Poder Públi-
co tem com doenças que, muitas vezes, poderiam ser 
evitadas são muito grandes.

De sorte que esta PEC, que, aparentemente, 
para alguns, parece algo oneroso, é exatamente o 
contrário: ela estabelece um ganho social, estabelece 
um ganho econômico e estabelece um ganho cultural 
para a sociedade porque, na medida em que nós es-
tabelecemos uma relação de maior cuidado, de maior 
afetividade entre pais, mães, filhos, mesmo que não 
sejam o pai e a mãe biológicos, nós estamos evitan-
do que crianças possam, cada vez mais, se sentirem 
desestruturadas emocionalmente.
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Hoje, nós estamos vivendo uma situação, Sr. 
Presidente, em que a população está sendo assola-
da pelo crack.

Eu pude visitar o Estado do Rio Grande do Sul, 
onde cerca de 52 mil pessoas já estão dependen-
tes do crack. E obviamente que estamos diante de 
um adoecimento social. Não basta tratarmos essas 
questões como uma questão moral ou como pura-
mente uma questão política. É também uma questão 
política, é também uma questão de saúde pública, é 
também uma questão de segurança. Mas é sobretudo 
um adoecimento social a que estamos submetidos, e 
se não olharmos dessa forma nós não vamos encarar 
adequadamente o problema.

Na minha plataforma de Governo, Sr. Presidente, 
já para concluir, sem abusar da aquiescência de V. Exª, 
nós estabelecemos que um dos pontos da plataforma 
é política cidadã baseada em princípios e valores.

Aqui nós estamos estabelecendo, com essa inicia-
tiva, um princípio. Em primeiro lugar, o princípio da boa 
política. Quando a iniciativa é boa, deve ser apreciada 
por todos os senhores Senadores, independentemente 
de partido. E nós, as mulheres Senadoras, já compre-
endemos isso. Temos a capacidade de nos aliançar-
mos com as propostas que favorecem a melhoria da 
qualidade de vida das mulheres independentemente 
de a iniciativa ser do partido A ou do partido B.

Uma outra questão que a mim me faz ver que 
estamos baseando a política em princípios e valores 
é o fato de que uma iniciativa como essa está valori-
zando a vida, está valorizando vínculos sociais mais 
fraternos, mais saudáveis, e que não vê a coisa apenas 
da perspectiva econômica, que, muitas vezes, subtrai 
aquele valor intangível que a cultura muito bem está 
aí para nos reposicionar.

De sorte que eu quero aqui parabenizar todos os 
Srs. Senadores que estejam aliançados com a Sena-
dora Rosalba, com a Senadora Fátima Cleide, com a 
Senadora Lúcia Vânia, Patrícia Saboya, eu própria, e 
sei que aqui é uma homenagem a todas as mulheres 
porque, como sempre brinco, somos mais de 50% de 
mulheres e os outros 50% também são filhos de mu-
lheres. De sorte que todos estão aqui legislando na 
própria causa, na causa da sustentabilidade social, 
cultural e principalmente ética de uma vida mais sau-
dável para as nossas crianças, para as mães e para 
a nossa sociedade.

Muito obrigada.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisado da oradora.) – Eu gos-
taria de complementar a fala da Senadora, dizendo que 
fui a Relatora desse projeto na Comissão de Justiça e 
que, felizmente, foi aprovado por unanimidade.

É um projeto de autoria da Senadora Rosalba e 
reforço que todas as Srªs Senadoras, independente da 
coloração partidária, sempre que se tem algo sobre 
uma legislação que favoreça os direitos, os interesses, 
as necessidades das mulheres, temos fechado questão 
em conjunto, independente de coloração partidária.

Mas eu precisava registrar rapidamente, meu Pre-
sidente, que hoje houve uma audiência pública na CCJ 
e eu não estava presente na hora, e por isso preciso 
falar agora. Foi um absurdo o que lá aconteceu. Um juiz 
fez um comentário sobre a nossa cidade de Cáceres, 
no Mato Grosso, dizendo que Cáceres só sobrevive 
por causa da existência do tráfico de drogas. 

Isso não é verdade, isso não existe. É uma grande 
cidade que orgulha Mato Grosso. Estão aqui os nosso 
dois Senadores, Jayme Campos e Jorge Yanai e todos 
nós sabemos que Cáceres é um orgulho para Mato 
Grosso e para o Brasil. Não só pelos seus festivais de 
pesca, como também pelo seu grande potencial tu-
rístico,, pelo porto fluvial importantíssimo que possui, 
pela sua grande produção agropecuária.

Cáceres é uma cidade histórica, orgulho para 
Mato Grosso. Terra da melhor qualidade para produção 
e, melhor do que a terra, tem um povo trabalhador, um 
povo hospitaleiro. Não é uma cidade de narcotrafican-
tes. É uma cidade com um povo trabalhador.

Se por lá passam alguns traficantes, é outro de-
partamento. Mas ninguém tem o direito de dizer que 
Cáceres é uma cidade de traficantes. Não é! É uma 
grande cidade, orgulho para Mato Grosso.

Muito obrigada.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, eu queria pedir para abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou proclamar o resultado.
Senadora Lúcia Vânia, estamos no meio da vota-

ção, senão vai atrasar bastante o nosso trabalho.

(Procede-se à apuração.)

121ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39582 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39583 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 41 Srs. Senadores; e NÃO, 11.

Houve uma abstenção
Total: 53 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, poderíamos entrar na emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou votar agora os empréstimos, porque estamos 
vendo que o quórum está baixo para votarmos...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu queria ponderar...

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de colocar em vota-
ção a licença-maternidade. O quórum está alto, acho 
que poderíamos...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A senhora vê que estamos com 11 votos contrários, 
41. É um risco grande colocarmos uma PEC dessa 
magnitude. É um risco...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente. Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu não quero tomar essa decisão.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, há um consenso dos Líderes em colocar a PEC. 
Todos nós vamos votar a favor. Aprovamos, no primeiro 
turno, por unanimidade e, portanto, nós entraríamos 
nas PECs. Os empréstimos são matérias simbólicas. 
Então, votaríamos, após as PECs, as autoridades e, 
depois, as matérias simbólicas.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Os Democratas também apoiam a votação imediata 
da PEC.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos proceder à votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos votar, Sr. Presidente. O PCdoB é a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Que melhore o quorum pois temos que ter votações 
sucessivas.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 34, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.047, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
“ad hoc”: Senador Alvaro Dias), que autoriza o 
Estado de Minas Gerais a contratar operação 

de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até cinquenta milhões de dó-
lares dos Estados Unidos da América, destinada 
ao financeiamento parcial do Proacesso II.

Não foram oferecidas emendas. 
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, submeto à 

votação. (Pausa)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 1.157, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 34, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 34, de 2010, que autori-
za o Estado de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares 
Estados Unidos da América).

ANEXO AO PARECER Nº 1.157, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 34, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº, DE 2010

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
contratar operação de crédito externo, com 
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garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID), no valor de até US$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa de Acesso 
ao Município – Processo II”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$50.000.000,00 (cinqüenta mi-

lhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário do capital ordinário do BID, com taxa de 
juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato de empréstimo;

VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas 
e, sempre que possível, iguais, pagas em 14 de maio e 
14 de novembro de cada ano vencendo a primeira após 
transcorridos 4 (quatro) anos, e a última, antes de trans-
corridos 25 (vinte e cinco ) anos, ambos os períodos 
contados da data de assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que fi-
nanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário 
com taxa de juros baseada na Libor, mais o valor líqui-
do de qualquer custo ou lucro gerado por operações 
para mitigar as flutuações da Libor, mais uma margem 
(spread) para empréstimos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento, exigida juntamente 
com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta dias após 
a assinatura do contrato, sendo que, em hipótese al-
guma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
o valor devido em um semestre determinado não pode-

rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos.

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do garantidor, exercer a opção de conversão 
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial 
do empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para 
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo.

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é 
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID 
na sua realização.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de Minas Gerais na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput 
deste artigo é condicionado a que o Estado de Minas 
Gerais celebre contrato com a União para o oferecimento 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das re-
ceitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos 
do § 4º do art.167, todos da Constituição Federal, e de 
outras garantias em direito admitidas, podendo o Gover-
no Federal requerer as transferências dos recursos ne-
cessários para a cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado de Minas Gerais quanto aos pagamentos e 
às prestações de contas de que trata o art. 10 da Re-
solução nº 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Aprovada a redação final, a matéria vai à pro-
mulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 35, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.144, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
“ad hoc”: Senador Francisco Dornelles), que 
autoriza a contratação de operação de crédito 
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externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de oito milhões, quatrocentos 
e trinta e nove mil dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, entre o Município de 
Catanduva, Estado de São Paulo, e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
visando ao financiamento parcial do Progra-
ma de Desenvolvimento Urbano Integrado de 
Catanduva – SP.

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

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.158, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 35, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 35, de 2010, que autori-
za o Município de Catanduva (SP) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$8.439.000,00 (oito milhões, quatro-
centos e trinta e nove mil dólares dos Estados Unidos 
da América).

ANEXO AO PARECER No 1.158, DE 2010.

Redação final do Projeto de Resolução 
no 35, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2010

Autoriza o Município de Catanduva – 
SP a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no 

valor de até US$8.439.000,00 (oito milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Município de Catanduva – SP auto-

rizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$8.439.000,00 
(oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil dólares 
norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do “Programa de Desenvolvimento 
Urbano Integrado de Catanduva – SP”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser contratada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Catanduva – SP;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário com taxa de juros baseada na Libor;
V – valor: até US$8.439.000,00 (oito milhões, 

quatrocentos e trinta e nove mil dólares norte-ame-
ricanos);

VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-
tado a partir da data de vigência do contrato;

VII – amortização do saldo devedor em dólares 
norte-americanos: parcelas semestrais e consecuti-
vas, de valores tanto quanto possível iguais, a serem 
pagas em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano, 
vencendo a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos 
da data de assinatura do contrato, e a última, o mais 
tardar, 25 (vinte e cinco) anos da data de assinatura 
do contrato;

VIII – amortização do saldo devedor em reais: 
será fixada para cada desembolso convertido para 
reais, sendo que as condições oferecidas pelo BID ao 
mutuário constarão da “Carta de Cotação Indicativa da 
Conversão de Desembolso ao Mutuário” e da “Carta 
de Notificação da Conversão de Desembolso”;

IX – juros aplicáveis para o saldo devedor em 
dólares norte-americanos: exigidos semestralmente 
nas mesmas datas de pagamento das amortizações 
e calculados sobre o saldo devedor periódico do em-
préstimo a uma taxa anual para cada trimestre com-
posta pela taxa de juros Libor trimestral para dólares 
norte-americanos, acrescida de mais, ou menos, uma 
margem de custo relacionada aos empréstimos que 
financiam os empréstimos modalidade Libor, mais o 
valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário;
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X – juros aplicáveis para o saldo devedor em reais: 
no caso de conversão de moeda, o BID indicará, por 
meio das Cartas de Notificação, a taxa de juros base, 
que significa a taxa de juros equivalente no mercado 
de BRL à soma da taxa USD Libor para 3 (três) me-
ses mais 10 (dez) pontos-base e que será determinada 
para cada conversão em função da taxa fixa de juros 
aplicada a um montante nominal corrigido pela inflação, 
do cronograma de pagamentos, da data de conversão 
e do montante nominal de cada conversão;

XI – Opção de fixação de taxa de juros: respeitados 
os termos e condições do contrato de empréstimo e consi-
derando que cada conversão somente poderá ser realiza-
da em valor mínimo equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do montante do empréstimo ou a US$3.000.000,00 
(três milhões de dólares norte-americanos), o que for 
maior, o mutuário poderá solicitar ao credor:

a) conversão, para uma taxa de juros fixa, de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos 
a taxa de juros baseada na Libor; e

b) uma nova conversão de parte ou da totalidade dos 
saldos devedores do empréstimo calculados a uma taxa 
de juros fixa para a taxa de juros baseada na Libor;

XII – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não 
desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com 
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato, sem que, em caso algum, 
possa exceder ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano);

XIII – despesas com inspeção e supervisão ge-
ral: por revisão periódica de suas políticas, o BID no-
tificará ao mutuário um valor devido em um semestre 
determinado, que não poderá ser superior a 1% (um 
por cento) do valor do financiamento, dividido pelo 
número de semestres compreendido no prazo original 
de desembolsos.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3o É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município de Catanduva – SP na operação de cré-
dito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que o Município de 
Catanduva – SP:

I – celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 156, das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 158 e 159, 
em conformidade com o art. 167, § 4o, todos da Consti-
tuição Federal, e de outras garantias em direito admiti-

das, podendo o Governo Federal reter os recursos ne-
cessários para cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das transferências federais ou das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município; e

II – comprove junto ao Ministério da Fazenda, previa-
mente à celebração do contrato de contragarantia referido 
no inciso I deste parágrafo, o atendimento da condição 
especial prévia para o primeiro desembolso, conforme 
estipulado no contrato de empréstimo, e a adimplência do 
Município perante a União e suas entidades controladas, 
quanto aos pagamentos e prestações de contas de que 
trata o art. 10 da Resolução no 48, de 2007, alterada pela 
Resolução no 41, de 2009, ambas do Senado Federal.

Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Aprovada a redação final, a matéria vai à pro-
mulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 36, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.145, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-
dor Gerson Camata), que autoriza a contratação 
de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até 
um bilhão e quarenta e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, entre o Municí-
pio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, destinada a financiar 
o Projeto de Política de Desenvolvimento do 
Município do Rio de Janeiro.

Sem oradores para discutir, submeto à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 1.159, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 36, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 36, de 2010, que autoriza 
o Município do Rio de Janeiro a contratar operação de 
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crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, 
no valor de até US$ 1,045,000,000.00 (um bilhão e 
quarenta e cinco milhões de dólares dos Estados Uni-
dos da América).

ANEXO AO PARECER N° 1.159, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 36, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu,  Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUCAO N° , DE 2010

Autoriza o Município do Rio de Janeiro 
– RJ a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$ 1.045.000.000,00 
(um bilhão e quarenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município do Rio de Janeiro – RJ, au-

torizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até 
US$ 1.045.000.000,00 (um bilhão e quarenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos dessa 
operação de crédito destinam-se ao financiamento do 
“Projeto de Política de Desenvolvimento do Município 
do Rio de Janeiro”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município do Rio de Janeiro – RJ;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;

IV – valor: até US$ 1.045.000.000,00 (um bilhão 
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-ameri-
canos);

V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 

2013;
VII – amortização: 359 (trezentas e cinqüenta e 

nove) parcelas mensais e consecutivas, pagas nos dias 
15 de cada mês, com amortização customizada, confor-
me consta no Anexo 1I do contrato de empréstimo;

VIII – juros: exigidos mensalmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados sobre 
o saldo devedor periódico do empréstimo a uma taxa 
composta pela taxa de juros Libor mensal para dólar 
norte-americano, acrescidos de uma margem (spread) 
a ser determinada pelo Bird a cada semestre;

IX – juros de mora: até 0,50% a.a (cinqüenta 
centésimos por cento ao ano), em adição aos juros 
pactuados e ainda não pagos em até 30 (trinta) dias 
após a data prevista para o seu pagamento, confor-
me o disposto na Seção 3.02(d) das Normas Gerais 
do Bird;

X – taxa de transação: 0,01% a.a. (um centésimo 
por cento ao ano), cobrada mensalmente para realizar 
a troca da taxa Libor semestral para Libor mensal;

XI – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o valor total do empréstimo, 
a ser debitada na data em que o contrato entrar em 
efetividade.

§ 1° A data limite de desembolso prevista poderá 
ser alterada em função da data de assinatura do con-
trato de empréstimo.

§ 2° O mutuário poderá solicitar ao credor a alte-
ração da contratação de margem variável para margem 
fixa, a qual permite a utilização dos seguintes instru-
mentos financeiros:

I – conversão da taxa de juros aplicável ao mon-
tante parcial ou total do empréstimo, de flutuante para 
fixa ou vice-versa;

II – estabelecimento de tetos e bandas para flu-
tuação da taxa de juros;

III – alteração da moeda de referência da ope-
ração de crédito para o montante já desembolsado e 
para o montante a desembolsar.

§ 3° Para o exercício da opção referida no § 2°, 
é autorizada a cobrança dos encargos incorridos pelo 
Bird na realização da opção e de uma taxa de transa-
ção sobre os valores afetados.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município do Rio de Janeiro na contratação da ope-
ração de crédito externo referida nesta Resolução.
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Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput deste artigo é condicionado a que o 
Município do Rio de Janeiro:

I – celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas de que tratam os arts. 156, 158 e 159, na for-
ma do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, 
e de outras garantias em direito admitidas, podendo o 
Governo Federal requerer as transferências dos recur-
sos necessários para a cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Município do Rio de Janeiro ou das 
transferências federais;

II – comprove junto ao Ministério da Fazenda, 
previamente à celebração do contrato de contragaran-
tia referido no inciso I deste parágrafo, a adimplência 
quanto aos pagamentos e às prestações de contas 
de que trata o art. 10 da Resolução n°48, de 2007, do 
Senado Federal.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A matéria vai à promulgação, a redação final 
foi aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
–Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 37, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 37, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.146, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo), que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Bra-
sil, no valor de até seis bilhões e duzentos e 
oito milhões de ienes, de principal, entre a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – SABESP e a Japan Interna-
tional Cooperation Agency – JICA, destinada 
a financiar o Programa Integrado de Melhoria 
Ambiental na Área de Mananciais da Represa 
Billings– Pró-Billings.

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

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.160, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 37, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 37, de 2010, que autoriza 
a contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até Y 6.208.000.000,00 (seis bilhões e duzentos e 
oito milhões de ienes), entre a Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 
e a Japan International Cooperation Agency – JICA, 
destinada a financiar, parcialmente, o “Programa Inte-
grado de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais 
da Represa Billings”.

ANEXO AO PARECER No 1.160, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 37, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No , DE 2010

Autoriza a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até ¥ 
6.208.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e 
oito milhões de ienes), entre a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (SABESP) e a Japan International 
Cooperation Agency (JICA), destinada a 
financiar, parcialmente, o “Programa Inte-
grado de Melhoria Ambiental na Área de 
Mananciais da Represa Billings”.

O Senado Federal Resolve:
Art. 1o É a União autorizada a conceder garan-

tia à operação de crédito externo, no valor de até ¥ 
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6.208.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e oito milhões 
de ienes), a ser celebrada entre a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) 
e a Japan International Cooperation Agency (JICA).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o “Pro-
grama Integrado de Melhoria Ambiental na Área de 
Mananciais da Represa Billings”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP);

II – credor: Japan International Cooperation 
Agency (JICA);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até 6.208.000.000,00 (seis bilhões, 

duzentos e oito milhões de ienes), sendo que o mon-
tante de 5.362.000.000,00 (cinco bilhões, trezentos e 
sessenta e dois milhões de ienes) será destinado às 
obras civis, acrescido de contingências e da comis-
são de compromisso, e Y 846.000.000,00 (oitocentos 
e quarenta e seis milhões de ienes), aos serviços de 
consultoria;

V – prazo de desembolso: até 7 (sete) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato;

VI – amortização do saldo devedor: em 37 (trinta 
e sete) parcelas semestrais e consecutivas, na medi-
da do possível de valores iguais, pagas sempre no dia 
20, vencendo a primeira parcela 7 (sete) anos após a 
assinatura do contrato, e a última, 25 (vinte e cinco) 
anos após a assinatura do contrato;

VII – juros: exigidos semestralmente e sempre 
pagos no dia 20, às taxas de 1,2% a.a. (um inteiro 
e dois décimos por cento ao ano) sobre o montante 
destinado às obras civis e de 0,01% a.a. (um centési-
mo por cento ao ano) sobre o destinado aos serviços 
de consultoria, sendo que, durante o período de de-
sembolsos, o primeiro pagamento já poderá ser feito 
1 (um) mês após a data de assinatura do contrato de 
empréstimo, coincidindo, a partir do encerramento do 
período de desembolsos, com as datas de pagamento 
das amortizações;

VIII – juros de mora: em caso de mora, até 2% a.a. 
(dois por cento ao ano) acima dos juros devidos;

IX – comissão de compromisso: até 0,1% a.a. 
(um décimo por cento ao ano) sobre o saldo não de-
sembolsado do empréstimo.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3o O exercício da autorização a que se refere 
o caput do art. 1o condicionado a que:

I – a Sabesp celebre contrato com a União para 
concessão de contragarantias por meio da indicação 
e vinculação de suas receitas próprias;

II – o Estado de São Paulo, devidamente autori-
zado por esta Resolução, celebre contrato com a União 
para a concessão de contragarantias, sob a forma de 
vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 
e 159, todos da Constituição Federal, e de outras garan-
tias em direito admitidas, podendo o Governo Federal 
requerer as transferências dos recursos necessários 
para a cobertura dos compromissos honrados direta-
mente das contas centralizadoras da arrecadação do 
Estado ou das transferências federais, nos termos do 
art. 167, § 4o da Constituição Federal;

III – previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verifique e ateste a adimplência 
da Sabesp quanto aos pagamentos e prestações de 
contas de que trata o art. 10 da Resolução no 48, de 
2007, do Senado Federal.

Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Aprovada a redação final, a matéria vai à pro-
mulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 38, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 38, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.147, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator “ad 
hoc”: Senador Tasso Jereissati), que autoriza 
a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até cento e vinte milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, entre o Esta-
do de São Paulo e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinada a financiar 
o Programa de Apoio à Gestão e Integração 
dos Fiscos no Brasil – Profisco.

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

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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PARECER Nº, 1.161 DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 38, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 38, de 2010, que autori-
za o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de princi-
pal, destinada a financiar parcialmente o “Programa 
de Apoio” à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil 
– PROFISCO”.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de agosto de 
2010.

ANEXO AO PARECER N° 1.161, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 38, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a con-
tratar operação de crédito externo com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$120.000.000,00 (cento e vinte de 
dólares norte-americanos), de principal, 
destinada a financiar parcialmente o “Pro-
grama de Apoio a Gestão e Integração dos 
Fiscos no Brasil (PROFISCO)”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de ate US$120.000.000,00 

(cento e vinte milhões de dolares norte-americanos), 
de principal.

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Pro-
grama de Apoio a Gestão e Integração dos Fiscos no 
Brasil (PROFISCO)”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: ate US$120.000.000,00 (cento e vinte 

milhões de dólares norte-americanos), de principal;
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário, com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-

tado da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais, consecuti-

vas e, sempre que possível, iguais, vencendo a primeira 
5 (cinco) anos após a data de vigência do contrato, e 
a última, até 20 (vinte) anos após essa data, a serem 
pagas nos dias 6 ou 24 dos meses de maio e de no-
vembro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas de pagamento da amortização e calculados 
sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a 
uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo 
BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que fi-
nanciam os empréstimos do mecanismo unimonetá-
rio baseado na Libor, mais o valor líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, até 0,75% a.a, (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não de-
sembolsado do empréstimo, exigida juntamente com 
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
o valor devido em um semestre determinado não pode-
rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos.

§ 1° As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2° É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do fiador, exercer a opção de conversão da 
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taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do 
empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para fixa, 
e vice-versa, em montantes mínimos e prazos defini-
dos no contrato de empréstimo.

§ 3° Para o exercício da opção referida no § 2°, é 
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID 
na sua realização.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de São Paulo na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

1° O exercício da autorização prevista no caput 
deste artigo é condicionado a que o Estado de São 
Paulo celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação 
das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, 
em conformidade com o § 4° do art. 167, todos da 
Constituição Federal, e de outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências dos recursos necessários para a co-
bertura dos compromissos honrados diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou 
das transferências federais.

2° Previamente à assinatura do contrato, o Minis-
tério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do 
Estado de São Paulo e de todos os órgãos e entidades 
integrantes do Estado quanto aos pagamentos e às 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-
lução n° 48, de 2007, com a redação dada pela Reso-
lução n° 41, de 2009, ambas do Senado Federal.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Aprovada a redação final, a matéria vai à pro-
mulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
–Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 39, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 39, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.148, de 2010, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Valdir Raupp), que autoriza a contratação 
de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor de 
até trezentos milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, entre o Estado 
de Mato Grosso do Sul e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 

destinada a financiar o Programa de Transportes 
e de Desenvolvimento Sustentável do Estado 
do Mato Grosso do Sul.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só gostaria de fazer um registro muito rápido da im-
portância desse recurso para o nosso Estado, o Mato 
Grosso do Sul. São trezentos milhões de dólares que 
vão ser investidos em logística e em infraestrutura e 
uma operação de financiamento bastante competitiva 
e muito atrativa. 

Eu não poderia deixar de registrar, até porque 
eu presidi a Comissão de Assuntos Econômicos hoje, 
onde votamos vários projetos de empréstimos, entre 
eles esse projeto de trezentos milhões de dólares para 
logística e um outro de doze milhões de dólares para 
gestão pública. Então, eu não poderia deixar de regis-
trar, Sr. Presidente.

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

– Senador Renan Calheiros, para discutir a matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 

Presidente, é só uma informação, desculpe a interrup-
ção. Nós vamos votar as PECs, e a PEC da licença-
maternidade?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós vamos votar, é a primeira matéria que vamos 
incluir para votar, segundo compromisso com a Sena-
dora Rosalba Ciarlini.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Infelizmente, o quórum nosso, na última votação, ape-
nas apresentou 41 votos positivos e a matéria precisa 
de 49. A Mesa não deseja que uma matéria dessa na-
tureza possa correr o risco de não ser aprovada.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, essa é uma matéria consensual, é muito 
importante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim, se V. Exª deseja votar, nós votaremos imedia-
tamente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. É muito importante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o projeto para Mato Grosso.

Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:
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PARECER Nº 1.162, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 39 de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n°39, de 2010, que autoriza o 
Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), – no valor de até US$ 300.000.000100 (trezentos 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

ANEXO AO PARECER N° 1.162, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 39 de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2010

Autoriza o Estado de Mato Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Ban-
co Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (Bird), no valor de até US$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de dóla-
res norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de Mato Grosso do Sul auto-

rizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de 
até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de (dóla-
res norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Progra-
ma de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável 
do Estado de Mato Grosso do Sul”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 300.000.000,00 (trezentos 

milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de 

2015;
VII – amortização do saldo devedor: parcelas semes-

trais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, pagas em 
15 de março e 15 de setembro de cada ano, vencendo a 
primeira em 15 de setembro de 2020, e a última, em 15 de 
março de 2035, sendo que cada uma das 27 (vinte e sete) 
parcelas corresponderá a 3,57% (três inteiros e cinquenta 
e sete centésimos por cento) do valor total do empréstimo, 
e a última corresponderá a 3,61% (três inteiros e sessenta 
e um centésimos por cento) do valor total do empréstimo, 
ressaltando-se que não haverá pagamento no ano de 
2024, conforme acordado entre as partes;

VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas 
mesmas datas de pagamento da amortização e calcu-
lados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo a 
uma taxa composta pela taxa de juros Libor semestral 
para dólar norte-americano, acrescidos de um spread a 
ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal;

IX – juros de mora: 0,5% (cinco décimos por 
cento) acrescidos aos juros devidos e ainda não pa-
gos. Vencidos 30 (trinta) dias após a data prevista 
para pagamento dos juros, constituirá o mutuário em 
mora, aplicando-se o disposto na Seção 3.2(d) das 
Normas Gerais;

X – comissão à vista (front-end fee): 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento) sobre o valor do em-
préstimo, a ser debitada na data em que o contrato 
entrar em efetividade;

XI – opção de alteração de modalidade de em-
préstimo: a contratação na modalidade margem variável 
permite a sua alteração para contratação em margem 
fixa mediante solicitação formal ao credor (cláusula 
2.07 do contrato de empréstimo).

§ 1° A margem fixa permite ao mutuário a utiliza-
ção dos seguintes instrumentos financeiros:

I – conversão da taxa de juros aplicável ao mon-
tante parcial ou total do empréstimo, de flutuante para 
fixa ou vice-versa;

II – alteração da moeda de referência da operação 
de crédito para o montante já desembolsado;

III – alteração da moeda de referência da opera-
ção de crédito para o montante a desembolsar.

§ 2° O exercício das opções referidas no § 1° 
implica a cobrança dos encargos incorridos pelo Bird 
na realização das opções e de uma comissão de tran-
sação (transaction fee).
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Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de Mato Grosso do Sul na contratação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput des-
te artigo é condicionado a que, previamente a assinatura 
dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério 
da Fazenda o atendimento às seguintes exigências:

I – entrada em vigor do Convênio entre o Estado 
de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Obras Públicas e de Transportes, e a Agência 
Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul);

II – abrangência da Ação Cautelar no 2.655, de 
1° de julho de 2010;

III – inadimplência da administração direta do Es-
tado para com a União e suas entidades controladas, 
inclusive no que tange ao cumprimento do disposto no 
inciso VI do art. 21 da Resolução n° 43, de 2001, do 
Senado Federal; e

IV – formalização do contrato de contragarantia.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 

autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A matéria vai à promulgação, depois da reda-
ção final.

Temos ainda algumas operações de crédito. Vo-
taremos a PEC...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sendo o próximo o empréstimo para o Estado do 
Ceará...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, va-
mos votar a operação de crédito. Já está terminando, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 40, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 40, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.149, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Valadares), que autoriza 
a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até cento e cinquenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América, entre 
o Estado do Ceará e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinada a financiar 
o Programa Nacional do Desenvolvimento do 
Turismo – PRODETUR Nacional – Ceará.

Em discussão. (Pausa.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se não houver oradores, vou encerrar a discussão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Serei breve.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Inácio Arruda é favorável ao empréstimo 
para o Ceará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Carlos Valadares foi o Relator, a quem agradecemos; 
Delcídio Amaral presidiu essa reunião na CAE. São 
150 milhões de dólares de empréstimo para a área de 
turismo no Estado do Ceará, contratado com o BID, e 
tem uma contrapartida de 100 milhões de dólares do 
Estado do Ceará. É um impacto muito significativo para 
nós do Estado do Ceará. A Unilab, que foi aprovada 
agora, vai receber recursos desse empréstimo, porque 
nós vamos duplicar a via de acesso até o Município de 
Redenção. De lá, vamos para a Serra de Baturité, o 
maciço, para ampliar também as condições boas da-
quela Serra de receber turistas no Estado do Ceará, 
e vamos duplicar as vias de acesso no litoral leste do 
Estado do Ceará e também na Serra de Ibiapaba.

Eu quero cumprimentar o Governador do Estado 
do Ceará, o Presidente Lula e o nosso Secretário de Tu-
rismo, Bismarck Maia, pela conquista desses recursos 
que vão beneficiar, intensamente, o Estado do Ceará 
e agradecer a este Plenário, que não tem faltado ao 
nosso Estado, notadamente V. Exª. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e Srs. Senadores que o aprovarem...

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para discutir, Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero me congratular com a Bancada do Ceará pela 
aprovação desse empréstimo de 150 milhões de dó-
lares. Eu quero me congratular com a Bancada do 
Estado do Rio de Janeiro pela aprovação de 1 bilhão 
e 45 milhões para a cidade do Rio de Janeiro. Que-
ro me congratular com a Bancada de São Paulo pela 
aprovação, também, de um empréstimo de 1 bilhão. 
Quero me congratular com os Parlamentares do Mato 
Grosso por 300 milhões; Ceará, 150 milhões; Minas 
Gerais, 60 milhões.

Mas quero dizer, Sr. Presidente, que saio daqui 
com a mais profunda das tristezas, porque, com a in-
competência que reinou no Piauí nos últimos sete anos 
e meio, não tiveram os governantes a capacidade de 
formular projetos estruturantes. E nós estamos vendo 
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aqui... Nós estamos nos congratulando com a alegria 
de Estados administrados de maneira competente, mas 
não podemos deixar de manifestar a nossa tristeza e a 
nossa decepção pelos desmandos cometidos em meu 
Estado e nós não termos aqui o privilégio, a honra de 
votar empréstimos para projetos estruturantes. Isso nos 
causa tristeza, nos causa revolta, Sr. Presidente.

É lamentável! Mas nós temos que aplaudir Es-
tados que tiveram governantes preocupados com a 
administração, que elaboraram projetos, que tiveram 
proposições estruturantes. Infelizmente, isso não acon-
tece em meu Estado, Senador Dornelles.

Congratulo-me com V. Exª, congratulo-me com 
essas bancadas que estão trazendo a esta Casa a 
possibilidade de aprovar para os seus Estados proje-
tos que trarão, com certeza, o desenvolvimento. E o 
Piauí perdeu a chance, pois há 7 anos e seis meses 
é governado por um Governador do mesmo Partido 
do Presidente da República, e nós ficarmos comple-
tamente a ver navios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo registro que 
faço.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem a 

matéria permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.163, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolucão 
no 40, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redacão final 
do Projeto de Resolução no 40, de 2010, que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operacão de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de 
até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América).

ANEXO AO PARECER No 1.163, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolucão 
no 40, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No , DE 2010

Autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de 
até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Estado do Ceará autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor total de até US$150.000.000,00 (cento e cin-
quenta milhões de dólares norte-americanos).

§ 1o Os recursos advindos da operação de crédito 
externo referida no caput deste artigo destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa Nacional do Desenvol-
vimento do Turismo – PRODETUR Nacional – Ceará”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 10 

deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$150.000.000,00 (cento e cin-

quenta milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário, com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-

tado a partir da vigência do contrato;
VII – amortizacão: parcelas semestrais e conse-

cutivas, de valores tanto quanto possível iguais, ven-
cendo a primeira 5 (cinco) anos após a data de assi-
natura do contrato, e a última, ate 25 (vinte e cinco) 
anos após essa data, a serem pagas em 30 de março 
e 30 de setembro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortizacão e calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual 
para cada trimestre determinada pelo BID e composta pela 
taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-americano, 
mais, ou menos, uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos do BID que financiam os empréstimos do 
mecanismo unimonetário baseado na Libor, mais o valor 
líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operacões 
para mitigar as flutuacões da Libor, mais a margem para 
empréstimos do capital ordinário;
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IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, ate 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano), e calculada sobre o saldo 
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamen-
te com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão ge-
rais: por decisão de política atual, o BID não cobrara 
montante para atender a despesas com inspeção e 
supervisão gerais, sendo que, conforme revisão pe-
riódica de suas políticas, notificação ao mutuário um 
valor devido em um semestre determinado, que não 
poderá ser superior a 1% (um por cento) do emprésti-
mo, dividido pelo número de semestres compreendido 
no prazo original de desembolsos;

XI – opção de fixação de taxa de juros: não facul-
tado ao mutuário, com consentimento por escrito do ga-
rantidor, exercer a opção de conversão da taxa de juros 
aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo, 
de flutuante, baseada na Libor, para fixa, e vice-versa, 
em montantes mínimos e prazos definidos no contrato 
de empréstimo, sendo os custos decorrentes da opção 
de conversão repassados pelo BID ao mutuário.

§ 1o As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2o Para o exercício da opção, referida no inciso 
XI deste artigo, e autorizada a cobrança dos encargos 
incorridos pelo BID na sua realização.

Art. 3o E a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Ceara na operação de credito externo 
referida nesta Resolução.

§ 1o A autorização prevista no caput deste artigo a 
condicionada a que o Estado do Ceará celebre contrato 
com a Unido para a concessão de contragarantias, sob a 
forma de vinculação das receitas previstas nos arts. 155, 
157 e 159, em conformidade com o § 4o do art. 167, todos 
da Constituição Federal, e de outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos 
necessários para a cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado do Ceará ou das transferências federais.

§ 2o Previamente à assinatura dos instrumentos 
contratuais, o Estado do Ceará comprovará, junto ao 
Ministério da Fazenda, o cumprimento das condições 
para o primeiro desembolso, conforme estipulado no 
contrato de empréstimo, e a adimplência do Estado e 
de todos os seus órgãos e entidades quanto aos pa-
gamentos e as prestações de contas de que trata o art. 
10 da Resolução no 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta 
autorização de 540 (quinhentos e quarenta) dias, con-
tado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o
 Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A redação final, não havendo objeção, também é 
considerada aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 41, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 41, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.150, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy), que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo no 
valor de até vinte e oito milhões e seiscentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América, 
de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa de Moder-
nização de Instrumentos e Sistemas de Gestão 
de Administração Pública – PROSIS.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 1.164, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 41, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação do final 
do Projeto de Resolução nº 41, de 2010, que Autoriza a 
Republica Federativa do Brasil a contratar operação de 
credito externo, no valor total de ate US$28.600.000,00 
(vinte e oito milhões e seiscentos mil dólares dos Esta-
dos Unidos da América), com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).
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ANEXO AO PARECER Nº 1.164, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 41, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2010

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno, no valor total de até US$28.600.000,00 
(vinte e oito milhões e seiscentos mil dóla-
res norte-americanos), com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-

zada a contratar operação de crédito externo, no valor 
total de até US$28.600.000,00 (vinte e oito milhões e 
seiscentos mil dólares norte-americanos), com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Pro-
grama de Modernização de Instrumentos e Sistemas 
de Gestão da Administração Pública (PROSIS)”.

Art. 2º As condições financeiras básicas da ope-
ração de crédito referida no art. 1º são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – valor total: até US$28.600.000,00 (vinte e oito 

milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos);
IV – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-

tados a partir da data de vigência do contrato;
V – amortização: em parcelas semestrais, con-

secutivas e, na medida do possível, iguais, pagas em 
15 de setembro e 15 de março de cada ano, vencen-
do a primeira na próxima data de pagamento, apos 4 
(quatro) anos da data de assinatura do contrato, e a 
última, até 20 (vinte) anos após essa data;

VI – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo a uma 
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor 
trimestral para dólar norte-americano, mais, ou menos, 
uma margem de custo relacionada aos empréstimos do 
BID que financiam os empréstimos do mecanismo uni-
monetário com taxa de juros baseada na Libor, mais 
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário;

VII – comissão de credito: ate 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano), calculada sobre 
o saldo devedor não desembolsado do empréstimo e 
exigida semestralmente nas mesmas datas de paga-
mento dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias 
apos a assinatura do contrato;

VIII – despesas com inspeção e supervisão ge-
rais: por decisão de política atual, o BID não cobrará 
montante para atender a despesas com inspeção e 
supervisão gerais, sendo que, conforme revisão peri-
ódica de suas políticas, notificará ao mutuário um valor 
devido em um semestre determinado, que não poderá 
ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, di-
vidido pelo número de semestres compreendidos no 
prazo original de desembolsos.

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, assim como dos desembolsos, 
previstas na minuta contratual, poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato.

§ 2º O mutuário poderá, respeitados os termos e 
condições estabelecidos no contrato de empréstimo, 
solicitar ao BID a conversão para uma taxa de juros 
fixa, de parte ou da totalidade dos saldos devedores 
sujeitos a taxa de juros baseada na Libor, e uma nova 
conversão de parte ou da totalidade dos saldos deve-
dores do empréstimo calculados a uma taxa de juros 
fixa para a taxa de juros baseada na Libor, sendo que 
cada conversão poderá ser realizada em valor mínimo 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante 
do empréstimo ou a US$3.000.000,00 (três milhões de 
dólares norte-americanos), o que for maior.

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e 
quarenta) dias, contado da data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo quem faça objeção, vai à promulgação, 
com a redação final também aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

É o penúltimo empréstimo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 42, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 42, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.151, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Neuto de Conto), que autoriza a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até doze milhões de dólares dos Es-
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tados Unidos da América, entre o Estado de 
Mato Grosso do Sul e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar 
o Programa de Modernização da Administração 
Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado 
de Mato Grosso do Sul – PROFISCO-MS.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que aprovarem per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.165, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
no 42, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução no 42, de 2010, que autoriza 
o Estado de Mato Grosso Sul a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$12.000.000, 00 (doze milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, destinada a 
financiar parcialmente o “Programa Modernização da 
Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do 
Estado de Mato Grosso do Sul – PROFISCO – MS”.

ANEXO AO PARECER No 1.165, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
no 42, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUCAO No , DE 2010

Autoriza o Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$12.000.000,00 (doze milhões de 
dólares norte-americanos), de principal, des-
tinada a financiar parcialmente o “Programa 
Modernização da Administração Tributária, 
Financeira e Patrimonial do Estado de Mato 
Grosso do Sul (PROFISCO – MS)”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Estado de Mato Grosso do Sul autoriza-

do a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de ate US$12.000.000,00 (doze 
milhões de dólares norte-americanos), de principal.

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Progra-
ma Modernização da Administração Tributária, Finan-
ceira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul 
(PROFISCO – MS)”.

Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$12.000.000,00 (doze milhões 

de dólares norte-americanos), de principal;
V – modalidade: empréstimo do mecanismo uni-

monetário, com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, con-

tado da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais, consecuti-

vas e, sempre que possível, iguais, vencendo a primeira 
4 (quatro) anos após a data de vigência do contrato, e 
a última, até 20 (vinte) anos após essa data, a serem 
pagas em 15 de maio e 15 novembro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calculados so-
bre os saldos devedores diários do empréstimo a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar norte-americano, mais, ou menos, uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID que fi-
nanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário 
baseado na Libor, mais o valor líquido de qualquer 
custo ou lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da Libor, mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, até 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não de-
sembolsado do empréstimo, e exigida juntamente com 
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do contrato;
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X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
o valor devido em um semestre determinado não pode-
rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendido no 
prazo original de desembolsos.

§ 1o As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2o É facultado ao mutuário, com consentimen-
to por escrito do fiador, exercer a opção de conversão 
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial 
do empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para 
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos 
definidos no contrato de empréstimo.

§ 3o Para o exercício da opção referida no § 2o, é 
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID 
na sua realização.

Art. 3o É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de Mato Grosso do Sul na contratação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1o O exercício da autorização prevista no caput 
deste artigo é condicionado a que o Estado de Mato 
Grosso do Sul celebre contrato com a União para a 
concessão de contragarantias, sob a forma de vincu-
lação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 
159, em conformidade com o § 4o do art. 167, todos 
da Constituição Federal, e de outras garantias em di-
reito admitidas, podendo o Governo Federal requerer 
as transferências dos recursos necessários para a co-
bertura dos compromissos honrados diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou 
das transferências federais.

§ 2o Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará:

I – a adimplência do Estado de Mato Grosso do 
Sul e de todos os órgãos e entidades integrantes do 
Estado quanto aos pagamentos e às prestações de 
contas de que trata o art. 10 da Resolução no 48, de 
2007, com a redação dada pela Resolução no 41, de 
2009, ambas do Senado Federal;

II – a abrangência da Ação Cautelar no 2.659, de 
1o de julho de 2010;

III – o cumprimento das condições prévias ao 
primeiro desembolso.

Art. 4o 0 prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A redação final, também sem objeção, é declarada 
aprovada e vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 43, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 43, de 2010 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 1.152, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo), que autoriza a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até trezentos e vinte e seis milhões e 
seiscentos e setenta e cinco mil dólares dos 
Estados Unidos da América, entre o Estado de 
São Paulo e o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a 
financiar o Programa de Recuperação de Estra-
das Vicinais do Estado de São Paulo.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Interven-

ção fora do microfone) – De onde é?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– São Paulo. É o segundo de São Paulo.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que apro-

varem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 1.166, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 43, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 43, de 2010, que autoriza 
o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$326.775.000,00 (trezentos e vinte 
e seis milhões e setecentos e setenta e cinco mil dó-
lares dos Estados Unidos da América).
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ANEXO AO PARECER Nº 1.166, DE 2010

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 43, de 2010.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,      
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2010

Autoriza o Estado de São Paulo a con-
tratar operação de credito externo, com ga-
rantia da União, com o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de ate US$326.775.000,00 (trezentos 
e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e 
cinco mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de ate 
US$326.775.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, 
setecentos e setenta e cinco mil dólares norte-ame-
ricanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa de Recupe-
ração de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$326.775.000,00 (trezentos e 

vinte e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil 
dólares norte-americanos);

V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: ate 30 de junho de 

2014;
VII – amortização: 50 (cinquenta) parcelas se-

mestrais, sucessivas e, sempre que possível, iguais, 
pagas em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, 
vencendo a primeira em 15 de dezembro de 2015, e a 
última em 15 de junho de 2040, sendo que cada uma 
das parcelas corresponderá a 2,0% (dois por cento) 
do valor total do empréstimo;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo a uma 
taxa composta pela taxa de juros Libor semestral para 
dólar norte-americano, acrescidos de um spread a ser 
determinado pelo Bird a cada exercício fiscal;

IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centé-
simos por cento ao ano), acrescidos aos juros devidos 
e ainda não pagos em até 30 (trinta) dias após a data 
prevista para o seu pagamento;

X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser 
debitada na data em que o contrato entrar em efeti-
vidade.

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos, poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º É facultado ao mutuário, mediante solicita-
ção formal ao credor, exercer a opção de conversão 
da modalidade margem variável para margem fixa, a 
qual permitirá a utilização dos seguintes instrumentos 
financeiros:

I – conversão da taxa de juros aplicável ao mon-
tante parcial ou total do empréstimo, de flutuante para 
fixa ou vice-versa;

II – alteração da moeda de referência da opera-
ção de crédito para o montante já desembolsado ou 
a ser desembolsado.

§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, 
é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
Bird para a sua realização e de uma comissão de 
transação.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado de São Paulo na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput 
deste artigo é condicionado a que o Estado de São 
Paulo celebre contrato com a União para a concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação das re-
ceitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da 
Constituição Federal, e de outras garantias em direito 
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências dos recursos necessários para a co-
bertura dos compromissos honrados diretamente das 
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou 
das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos e às 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-
lução nº 48, de 2007, do Senado Federal.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção, aprovada a redação final, a 
matéria vai à promulgação.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes, eu quero anunciar a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 64, de 2007.

Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 2007

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 64, de 2007, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, 
que altera a redação do inciso XVIII do art. 7° 
da Constituição Federal, para aumentar para 
cento e oitenta dias a duração do período da 
licença à gestante.

Parecer favorável, sob nº 1.164, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

Em discussão a proposta.
O Senador ACM Júnior pediu a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, como é votação 
em segundo turno, eu gostaria de pedir a V. Exª que 
pudesse abrir o painel, para que pudéssemos iniciar 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antecipando a vontade de V. Exª, o painel está justa-
mente sendo providenciado para ser aberto.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Democratas apóia entusiasticamente a propos-
ta da Senadora Rosalba, ampliando para 180 dias a 
licença-maternidade. O Democratas vota “sim”, com a 
Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB –CE) – Sr. Pre-
sidente, o PCdoB encaminha o voto favorável.

O SR. RENATO CASAGRANDE ( Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu voto 
também será um voto favorável à matéria de autoria 
da Senador Rosalba.

Mas eu quero, Sr. Presidente José Sarney, que a 
matéria que está na pauta da nossa sessão...,

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estou ouvindo.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – ...matéria que regulamenta a profissão de Téc-
nicos em Imobilização Ortopédica – e os profissionais 
estão aqui; consta da pauta – seja votada. Eu peço a V. 
Exª que, ao final desse entendimento, nós possamos 
fazer a votação dessa matéria. Sou o Relator, a maté-
ria é oriunda da Câmara dos Deputados. Se possível, 
peço que ela seja votada no final dos projetos que es-
tamos apreciando, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção das Lideranças, V. Exª será 
atendido.

Consulto às Lideranças se atendem...
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – O PSDB 

vota favorável à emenda, cumprimentando a Senador 
Rosalba Ciarlini pela autoria do projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Casagrande, não houve manifestação con-
trária; ela será acolhida.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Se tiver contrário, não é? Não teve nenhuma 
manifestação contrária?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Não houve manifestação contrária. De modo 
que V. Exª...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Por favor, Senador Renato 
Casagrande.

Presidente Sarney, sobre a questão da matéria 
em pauta, agora, quero dizer que o Partido Trabalhista 
Brasileiro, o PTB, concorda e vamos votar favoravel-
mente, parabenizando a Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr. 
Presidente, pela Liderança do PR, o Senador João 
Ribeiro recomenda o voto “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para encaminhar, o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, eu que-
ro encaminhar o voto “sim” e parabenizar a Senadora 
Rosalba por uma iniciativa importante. Ela, que é da 
área de saúde, sabe que hoje há um esforço mundial 
para que o tempo de aleitamento das crianças seja 
prolongado. Eu acho que, com isso, nós caminhamos 
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para nossa cidadania, melhoramos a nossa naciona-
lidade.

Parabéns à Senadora! O Senado se engrandece 
aprovando matéria dessa relevância.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua em discussão. Senador Eduardo Azeredo

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero 
também me manifestar favoravelmente a esta emen-
da. É sabido que a taxa de natalidade no Brasil dimi-
nuiu muito. No passado, tínhamos uma média de seis 
filhos por mulher e cada trabalhadora se afastava por 
seis vezes. Agora, não. Ela se afasta duas, três vezes 
em geral, já que a taxa de natalidade é inferior a dois 
filhos. Isso, portanto, mostra que é viável, do ponto 
de vista matemático, até do ponto de vista econômi-
co, que fazermos essa ampliação. É uma ampliação 
de grande alcance social e que vem atender também 
àquelas mães que necessitam ficar mais com os fi-
lhos, por exemplo, no caso de nascimento múltiplo, de 
prematuro, criança com deficiência. Portanto, é muito 
importante que possamos aprovar, num avanço signi-
ficativo, para a realidade social brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Aloizio Mercadante

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu queria dizer que essa concepção de prolongar 
a licença maternidade, a amamentação, o cuidado da 
mãe em relação às crianças já existe em muitos paí-
ses desenvolvidos e significa um esforço que ajudará 
seguramente a melhorar essa fase tão decisiva que é 
a primeira infância. 

No entanto, nós precisaremos reduzir outros 
custos da folha de pagamento para não prejudicar a 
eficiência econômica e não penalizar as mães com 
potencialidade de gravidez, para que elas não sejam 
discriminadas do mercado de trabalho. 

Acho esse projeto altamente meritório. Acho que 
é uma prioridade que nós devemos construir no País e 
encontramos outras formas de diminuirmos qualquer 
tipo de resistência econômica que possa haver.

Queria aproveitar a oportunidade para registrar 
que nos empenhamos para aprovar os quatros emprés-
timos para São Paulo – três deles para o Governo do 
Estado. Acho que um deles não seria prioridade, mas 
nós estamos aprovando ou já aprovamos US$120 bi-
lhões para modernização fiscal do Estado de São Paulo, 
que já é muito eficiente nessa matéria. Houve um au-
mento de carga tributária com a substituição tributária 

à nota fiscal paulista, e, de qualquer forma, estamos 
ajudando a aprimorar a máquina arrecadadora. 

O segundo empréstimo para Billings para prote-
ção de mananciais, repasse para a Sabesp. A Sabesp 
deve muito ao Estado de São Paulo. Há uma deficiência 
muito grande no tratamento de esgotamento sanitário; 
há problema de investimento e, sobretudo, de desper-
dício na oferta de água: mais de 25% de desperdí-
cio na rede. É preciso melhorar muito a eficiência da 
Sabesp, mas é um projeto de grande alcance social, 
porque é uma área estratégica a represa Billings, na 
região do ABC.

Por último, nós estamos liberando US$327 mi-
lhões do BID, mais uma dívida que São Paulo está 
contraindo para as estradas vicinais. Nós temos abu-
so dos pedágios em São Paulo, parte dessas tarifas 
é exatamente para compensar o financiamento das 
estradas vicinais, que não estão nada bem, princi-
palmente porque 70% das estradas vicinais em São 
Paulo... Matéria recente da Folha de S.Paulo mostra 
o Tribunal de Contas do Estado questionando que o 
asfalto não dura nem um ano, é uma casca de ovo que 
não tem durabilidade. 

Então, espero que esses recursos sejam bem apli-
cados, para podermos melhorar as estradas vicinais, 
com massa asfáltica de melhor qualidade, que tenha 
mais longevidade, para não assistirmos ao que estamos 
vendo nas estradas vicinais do nosso interior. 

Por isso, apoiamos as iniciativas, esperando que 
sejam feitas essas correções indispensáveis.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª está ins-
crito para...

Senador Arthur Virgílio, V. Exª quer discutir essa 
matéria? (Pausa.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de me somar aos pronuncia-
mentos anteriores de apoio integral à PEC da Sena-
dora Rosalba, do Rio Grande do Norte.

Ela entrou em boa hora com essa proposição, 
que visa aumentar, de quatro para seis meses, o pra-
zo da licença-maternidade. Como já foi acentuado por 
outros colegas nossos, essa condição vai ajudar a 
criança recém-nascida, que está numa fase especial 
e que terá a assistência diária e permanente da mãe 
durante esse prazo, a ganhar uma saúde perfeita. Se 
fosse a licença de quatro meses, a mãe poderia ficar 
tão preocupada a ponto de perder dias de trabalho 
para cuidar da criança. 
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Isso vai ser compensado no futuro, porque, quan-
do a mãe voltar ao trabalho, volta com maior disposi-
ção, com maior coragem, identificada com a empresa, 
com o setor público ao qual pertence, sabendo que a 
criança naquele momento em que inicia a sua vida 
recebeu o leite materno, recebeu o calor e o carinho 
da mãe e vai poder, então, crescer em um ambiente 
saudável, construtivo. É bom para a família, é bom para 
o Brasil ter essa condição, e, a meu ver, as empresas 
e o setor público haverão de encontrar fórmulas para 
preencher esses dois meses a mais que serão dados 
por esta PEC. 

Por isso, o PSB vota favoravelmente e parabe-
niza a Senadora por essa iniciativa louvável em pro-
veito da criança, em proveito da mulher brasileira, da 
mãe brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Com a palavra, para discutir, o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta matéria ficou pendente naquela última semana 
pré-recesso parlamentar. Fizemos o possível, e, infe-
lizmente, não deu para se completar a votação desta 
PEC, que tem como primeira signatária a Senadora 
Rosalba Ciarlini. 

No mérito, não há o que discutir. O alcance so-
cial é absolutamente legítimo, é enorme, estende de 
quatro para seis meses, 180 dias, o período de licen-
ça-maternidade. Dá, portanto, um conforto bastante 
cidadão ao que nasceu. Dá uma enorme perspectiva 
de felicidade à mãe, de tranquilidade à família.

Acredito que até para aqueles céticos que pos-
sam aparecer com argumentos econômicos e registro 
que respeito os argumentos econômicos bem colo-
cados – quero aqui de novo lamentar o falecimento 
desse grande economista que foi Dionísio Dias Car-
neiro –, mas argumento que, até a produtividade dos 
trabalhadores melhorará, porque estarão mais felizes, 
com suas famílias mais arrumadas. Isso, ao longo do 
tempo, se conserta.

Portanto, eu queria parabenizar a Senadora Ro-
salba Ciarlini. Entendo que, pelo número de votantes, 
a PEC já está consagrada, já está aprovada. Nós res-
gatamos o compromisso que ficou da vez passada e 
deveremos hoje resgatar todos os compromissos.

Sr. Presidente, o meu voto próprio, o voto do 
PSDB, é entusiasmadamente “sim” em defesa das 
mães, das crianças, da família, da felicidade, Sr. Pre-
sidente.

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

– Senadora Marisa Serrano.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Pre-
sidente.

Quero também aqui parabenizar a Senadora 
Rosalba Ciarlini pela proposta que ora estamos vo-
tando, fundamental para as mulheres do nosso País. 
É a garantia que estamos dando, todos aqui, Sena-
dores e Senadoras, às mulheres brasileiras para que 
elas possam garantir que seus filhos tenham uma vida 
mais saudável.

Todas as pesquisas indicam que, quanto mais a 
mulher cuida dos seus filhos, amamenta seus filhos, 
principalmente as crianças pequenas, elas têm mais 
chances de viver com mais tranquilidade, com uma 
saúde melhor e, principalmente, com garantias de 
oportunidades em sua vida.

Portanto, quero parabenizar a Senadora Rosalba 
Ciarlini e também, Senador José Sarney, quero aqui 
cumprimentar esta Casa pela votação da Mensagem 
nº 229 deste ano, de US$300 milhões para o Estado 
de Mato Grosso do Sul, feito entre o Estado e o Banco 
Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), para o programa de transporte e desenvolvimento 
sustentável do Estado do Mato Grosso do Sul.

Isso é sumamente importante para o Estado. O 
Governador André Puccinelli fez um esforço enorme 
para que viesse para esta Casa e que pudesse ser 
votado hoje. É sumamente importante para a infraes-
trutura de Mato Grosso do Sul. Tenho certeza de que 
agora o Estado deslancha com isso. É um empréstimo 
que vai ajudar e muito a reconstrução de Mato Grosso 
do Sul, principalmente as oportunidades que o Estado 
poderá dar a todos aqueles que produzem em Mato 
Grosso do Sul.

Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria também 
que constassem em Ata as votações anteriores em 
que eu não estava presente e em que votei de acordo 
com o meu Partido.

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

– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria também, Sr. 
Presidente, de parabenizar a Senadora Rosalba, do 
Rio Grande do Norte, por sua atuação, por este gran-
de projeto de lei.

Na verdade, se nós considerarmos a relação da 
mãe com o filho, a necessidade da presença da mãe, 
do aleitamento materno, todos os argumentos, como 
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disse bem agora há pouco a Senadora Marisa Serra-
no, são louváveis. Mas ainda há mais um argumento 
importantíssimo: a grande maioria, milhares de mães 
deste País são pobres, que não têm com quem deixar 
os seus bebês porque o Estado brasileiro falta, se au-
senta e não faz creches suficientes para abrigarem os 
bebês dessas mães que precisam trabalhar.

Portanto, o Congresso Nacional está fazendo 
justiça, está fazendo presença onde o Estado se faz 
ausente, aumentando o tempo de convivência da mãe 
com o filho, por todos os motivos aqui ditos anterior-
mente e também pela ausência de alternativas para 
que essa mãe pobre brasileira possa deixar o seu fi-
lho com cuidados e possa trabalhar em paz. Portanto, 
é por justiça. 

Parabéns, Senadora Rosalba, pelo seu projeto. 
Voto com muita alegria, com muito prazer, nesta tarde. 
É um avanço nacional nós aumentarmos a licença-
maternidade para as mães do Brasil, especialmente 
para as mães pobres, que não têm onde deixar os 
seus filhos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero cumprimentar as mulheres, cumprimentar a 
Senadora Rosalba Ciarlini pela iniciativa da proposta. 
Este é um grande momento. É sobretudo justiça que 
vamos fazer ao aumentar o período de licença-mater-
nidade. Eu estou muito feliz, Sr. Presidente, por ter, de 
alguma forma, colaborado para que isso efetivamente 
acontecesse.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Eu quero cumprimentar a 
autora do projeto, a minha correligionária, a nossa Se-
nadora valorosa Rosalba, pelo projeto de lei que amplia 
a licença-maternidade às mulheres brasileiras.

A projetos como este, Presidente Sarney, eu sin-
to orgulho de dar o meu voto aqui, tendo em vista que 
busca efetivamente a valorização, sobretudo a dignida-
de da mulher brasileira. Nesta oportunidade, eu tenho 
certeza, todas as mulheres deste Brasil, hoje, sentem 
que nesta Casa temos respeito a todas elas. 

Portanto, Senadora Rosalba, os meus efusivos 
cumprimentos, na certeza de que esse projeto de V. 
Exª vai ficar registrado, indelevelmente, nos Anais do 
Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 

Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Vou proclamar o resultado. Está encerrada a 
votação. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Darei em seguida, após proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 62 Srs. Senadores. 

Não houve votos contrários.
Não houve abstenções.
Total: 62 votos.
A proposta de emenda foi aprovada e será en-

viada à Câmara dos Deputados. (Palmas.)

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 1.167 , DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final da Proposta de Emenda 
a Constituição no 64, de 2007.

A Comissão Diretora apresenta a redação final da 
Proposta de Emenda Constituição no 64, de 20 , que 
altera a redação do inciso XVIII do art. 7o da Constitui-
ção Federal, para aumentar para cento e oitenta dias 
a duração do período da licença a gestante.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de agosto de 
2010.

ANEXO AO PARECER No 1.167, DE 2010.

Redação final da Proposta de Emenda 
à Constituição no 64, de 2007.

EMENDA CONSTITUCIONAL 
No , DE 2010

Altera a redação do inciso XVIII do art. 
7o da Constituição Federal, para aumentar 
para cento e oitenta dias a duração do pe-
ríodo da licença à gestante.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3o

 do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1o O inciso XVIII do art. 7o da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o   .................................................  
 .......................................................................

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo 
do emprego e do salário, com a duração de 
cento e oitenta dias;

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

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu preciso concluir a votação. 

Discussão da redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Declaro aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sar-
ney, apenas para parabenizar a Senadora Rosalba 
Ciarlini pela Emenda Constitucional que deu às mães 
o direito à licença-maternidade de 180 dias. Era de 
120 dias – iniciativa da Senadora Patrícia Saboya, que 
quero aqui também parabenizar –, e a Senadora Ro-
salba estendeu como direito para 180 dias, dando às 
mães a possibilidade de ficarem com seus filhos em 
momento importante das suas vidas que são exata-
mente os seis primeiros meses de vida. Quero então 
parabenizá-la e parabenizar todas as mães por essa 
nova conquista.

Eu pediria a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que justificasse 
o meu voto favorável nas duas votações nominais que 
antecederam essa: a indicação do Embaixador para 
o Congo e o Diretor do Denit. Eu pediria a V. Ex.ª que 
registrasse em Ata.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa quer declarar, Senadora Rosalba Ciarlini, 
que a emenda de V. Exª é extremamente necessária; 
ao mesmo tempo é uma emenda de grande valor que 
ajuda a mulher brasileira. E é um avanço social.

Infelizmente, eu não pude votar, porque o Re-
gimento proíbe que o Presidente vote, em votação 
aberta ele não pode votar, senão na votação seriam 
63, quando na realidade foram 62 votos. Mas a minha 
prudência foi válida porque nós votamos com um qu-
orum muito alto, e a emenda de V. Exª recebeu uma 
verdadeira consagração desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos receber a Proposta de Emenda à Constitui-
ção.
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Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 17, de 2010, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Romero Jucá, que 
altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 
19, de 1998, para dispor sobre o quadro de 
servidores civis e militares dos ex-Territórios 
Federais do Amapá e de Roraima.

Parecer sob nº 1.032-A, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de Redação, que 
apresenta.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vamos proceder à vo-

tação.
Vou abrir o painel para votarmos.

(Procede-se à votação.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ressalvada a emenda de redação, que será motivo 
de outra votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, peço pela ordem.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem 
revisão da oradora.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, de agradecer o apoio unânime que 
tivemos. Esse projeto foi o primeiro que apresentei ao 
chegar a esta Casa. E tem muito a ver com a minha 
vida, como pediatra, acompanhando as crianças e ven-
do a necessidade de elas serem mais bem cuidadas, 
vendo a angústia das mães, que tinham que voltar a 
trabalhar sem cumprir pelo menos os seis meses de 
aleitamento materno. Está comprovado, pelo meu tra-
balho e pelas estatísticas que estão aí, que a criança 
que é amamentada seis meses, que é cuidada pela 
mãe nos seis primeiros meses, é uma criança muito 
mais saudável. O custo Brasil é muito menor. E, con-
sequentemente, essa mãe volta a trabalhar muito mais 
produtiva, muito mais tranqüila, contribuindo muito 
mais para o desenvolvimento do Brasil. Além do que a 
criança tem um desenvolvimento psíquico muito mais 
equilibrado e que, consequentemente, será um cidadão 
que irá construir paz. É importantíssimo esse período 

da vida. E fico muito feliz em termos conseguido por 
unanimidade. Isso mostra a sensibilidade, inclusive do 
Presidente, que aqui disse que não pôde votar devido 
ao Regimento, mas que entende essa necessidade.

Todos aqui estão conscientes do avanço social, 
do apoio a todas as mulheres, sejam trabalhadoras do 
campo ou da cidade, trabalhadoras simples, trabalha-
doras graduadas, todas terão este direito de cuidar de 
seus filhos, de zelar por sua criança, de amamentá-la. 
Com isso a gente constrói um mundo socialmente mais 
justo e de mais paz.

E quero dizer da minha alegria que é redobrada, 
porque ontem fui avó pela quinta vez. 

Então, foi um presente grande que vocês me de-
ram. Esse neto que eu só conheço pela Internet, por-
que nasceu distante. É filho da minha filha que mora 
na Alemanha. Ela foi fazer um doutorado, casou com 
um médico alemão e faz nove anos que mora lá. Esse 
é o segundo filho dela. Como eu estou participando de 
uma campanha política, esse foi o primeiro neto que 
eu não fui a pediatra na hora de nascer, mas, muito em 
breve, espero, logo que passe o período da eleição, 
passar um bom tempo curtindo e paparicando esse 
neto, porque eu sou uma avó coruja.

Então, em homenagem a todas as mulheres, 
quero hoje dizer que este dia é importante e torço para 
que em breve seja consagrado esse direito de todas 
as mulheres poderem ficar mais com seus filhos, e os 
pais e os avós se sentirem mais tranquilos também, 
com a segurança de que seus filhos e seus netos es-
tão mais bem cuidados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Parabéns da Casa e a V. Exª pelo nascimento 
do seu neto.

Ao mesmo tempo, prorrogo a sessão até o prazo 
necessário à conclusão dos nossos trabalhos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PdoB) – Sr. Pre-
sidente,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Deputado Magno Malta, que 
havia pedido há bastante tempo e, em seguida, o Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. Pre-
sidente, o senhor disse Deputado. O senhor quer que 
eu seja Deputado ou quer que eu continue aqui?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não, é porque V. Exª está muito jovem, é Senador, e 
eu o considero Senador com cara de Deputado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer o registro também da minha alegria. Fico imagi-
nando que, em um conjunto de medidas a serem to-
madas na proteção da família, o que votamos hoje, a 
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licença-maternidade prolongada, esse tempo de afeto, 
de relação, de mãe e filho, filho e mãe, num primeiro 
momento parece desfavorável e coloca os empresá-
rios contra a parede. Mas, Senador Tuma, a violência 
é o grande problema da sociedade, e a gente come-
ça agora, num conjunto, a restaurar a família, esse 
aconchego de família. Por isso, o que votamos agora 
faz parte desse conjunto de medidas, pois vai deixar 
a mãe mais tempo perto do filho recém-nascido. Ain-
da há medidas que temos de tomar, Sr. Presidente, 
para coibir a violência a partir da prevenção, a partir 
da criação de filhos, voltar àqueles dias em que filhos 
obedeciam aos pais e o que pai dizia era ordem, pela 
ligação, pelo tempo que pai passava perto de filho, de 
mãe perto de filho e filho perto de mãe. 

De maneira que quero parabenizar o Parlamento, 
quero parabenizar as mães, parabenizar as crianças, 
que certamente atingidas serão por essa medida. 

Sr. Presidente, estou muito feliz e quero regis-
trar isso. 

Eu pediria a V. Exª que registrasse o meu voto 
nas outras votações, conforme orientação do meu 
Partido. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero me congratular com todas 
a mães por essa grande vitória no dia de hoje. A Se-
nadora Rosalba e a Senadora Patrícia são os esteios 
dessa grande vitória. E quis exatamente a luta social 
que esta votação se desse com o plenário absoluta-
mente lotado nas suas galerias pelos assistentes so-
ciais. (Palmas.) Os assistentes sociais, Sr. Presidente, 
majoritariamente são mulheres – há alguns homens ali 
pelo meio, que são muito bem-vindos entre os assis-
tentes sociais – e clamam por uma medida que todos 
aqui conhecem, quem já governou conhece, sabe da 
importância, do papel destacado desses agentes para 
a sociedade brasileira. São eles que dão garantia de 
êxito a, talvez, centenas de programas sociais.

Como o nosso Plenário, de Senadores, é formado 
quase que majoritariamente ou por ex-Governadores, 
ou por ex-Prefeitos de Capital, ou por secretários de 
Estados, todos têm conhecimento profundo dessa 
matéria, sabem do que nós estamos falando. Faço um 
apelo a V. Exª e aos Líderes de todos os Partidos para 
que votemos a matéria relativa aos assistentes sociais 
do Brasil inteiro (palmas), que fizeram hoje uma gran-
de mobilização. Estão aqui, em Brasília, mais de 3 mil 
assistentes sociais, mas houve manifestações também 
em todos os Estados, em todas as capitais, reunindo 
mais de 5 mil assistentes sociais do nosso País, numa 
grande mobilização, de pressão aberta. Não é um lo-
bby que funciona por baixo de nenhum pano; funcio-

na abertamente, por cima do pano. Eu acho que nós 
temos que fazer esse apelo aos Líderes do Governo, 
da Base do Governo e da Oposição. Tenho certeza de 
que haverá convencimento para que possamos votar 
a matéria do PLC nº 152, de 2008, que trata da jorna-
da de trabalho.

Eu digo isso com a consciência de quem tem 
uma emenda constitucional relativa à redução da jor-
nada de trabalho geral, de todos os trabalhadores, uma 
emenda constitucional, e sabe da importância do papel 
destacado numa época em que, por sorte, o mundo 
está em crise, mas o nosso País se desenvolve. Então, 
sim, o nosso País tem condições de recepcionar uma 
matéria como essa. 

Por isso, Sr. Presidente, fica o meu apelo num 
dia especialíssimo em que nós estamos tratando do 
cuidado com aquele que acabou de nascer. Nós temos 
que examinar esse projeto, porque esses programas 
de governo existem por conta dos assistentes sociais 
no nosso Brasil.

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

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, bas-
taria a aprovação da PEC cuja primeira signatária é a 
Senadora Rosalba Ciarlini, essa que estende de qua-
tro para seis meses a licença-maternidade, para nós 
podermos julgar vitoriosa a realização desse esforço 
concentrado de agosto.

Por outro lado, o PSDB se põe igualmente de 
acordo com a votação do projeto referente às assisten-
tes sociais. Se houver acordo dos demais Líderes, de 
nossa parte, não há nenhum obstáculo. Ao contrário, 
há concordância e clara concordância.

E ainda, Sr. Presidente, eu lamento e insisto que 
nós discutamos essa questão: lamento a não inclusão 
na pauta da matéria referente aos militares da Aero-
náutica que foram desligados. São milhares pelo país 
inteiro que foram tratados como recrutas, ou seja, a 
explicação era: estavam aqui para obterem, pelo tempo 
que a Aeronáutica quisesse, o direito de se conside-
rarem reservistas de primeira categoria. 

Mas não é bem essa a realidade dos fatos. Eles 
tiveram de apresentar a carteira de reservista para 
fazerem um concurso. Concurso que lhes dava o di-
reito de ingressar como soldado e terminar no oficia-
lato, a depender do mérito – no sub-oficialato ou até 
o oficialato.

Esta causa tem sido vitoriosa em diversas senten-
ças da Justiça Federal, por exemplo. A cada momento 
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se percebe que, mais hora menos hora, a justiça terá 
de ser feita. Eles foram convidados para um concurso 
público, prestaram um concurso público. E se derem 
a eles outro certificado de reservista, serão os únicos 
brasileiros com dois certificados de reservista. Tem 
alguma coisa errada. Seria preciso que a Aeronáutica 
mergulhasse nas suas águas mais profundas – e eu 
tenho muito respeito pela Força Aérea Brasileira, por 
essa figura excelente que é o Brigadeiro Juniti Saito 
–, mas é preciso nós encararmos com mais verdade 
essa questão.

São pessoas que dedicaram as suas vidas à Aero-
náutica, que tem a expectativa de fazer uma carreira ali 
e que claramente, pelo edital, e o edital é muito nítido, 
prestaram concurso para chegarem ao sub-oficialato 
ou até ao oficialato. Ou seja, pessoas que têm uma 
vontade de se dedicar à Força Aérea Brasileira com 
tudo que tem de melhor no seu ser.

Eu lamento que não tenha havido acordo. En-
tendo que deveríamos insistir em uma discussão mais 
aprofundada, porque são vidas que vão se esvaindo na 
angústia, no sofrimento, na frustração, porque fizeram 
concurso. Não tem cabimento alguém ter dois títulos, 
duas carteiras de reservista, até porque para prestar o 
concurso, tiveram de apresentar uma e a Aeronáutica, 
ao demiti-los, diz que o prêmio seria obter a carteira 
de reservista.

Portanto, eu peço à Força Aérea Brasileira medi-
tação sobre isso, com todo o respeito que ela merece, 
meditação sobre isso. Não são tantas pessoas assim. 
São doze mil e poucas pessoas no país inteiro. Nós já 
vimos tantas prodigalidades, tantas contratações des-
necessárias de pessoal. Eu estou querendo apenas 
que honrem um contrato, que cumpram um contrato 
feito, que cumpram um contrato que foi feito com quem 
prestou um concurso, foi aprovado e quer trabalhar.

É basicamente, é isso. 
No mais, toda a minha solidariedade à tese de se 

votar a matéria das assistentes sociais. E parabenizo, 
mais uma vez, a Senadora Rosalba, porque, volto a 
dizer, a matéria da licença-maternidade ampliada, ela 
por si só já justificaria esse esforço concentrado, Sr. 
Presidente, que já é vitorioso até por isso. 

Muito obrigado. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Pela ordem, Presidente. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra a Senadora Níura Demarchi, que há 
muito tempo pediu. Peço desculpas porque nós está-
vamos olhando aqui os Senadores que estavam pe-

dindo e me esqueci de dar a palavra a V.Exª Fico muito 
honrado de ouvi-la. 

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – OK. Obrigada, Sr. 
Presidente. 

Não poderia deixar de me manifestar. Quero cum-
primentar a Senadora Rosalba Ciarlini, cumprimentar 
o nosso País, que, por meio da emenda constitucional, 
aprovada nesta Casa, dá o direito a todas as mulhe-
res deste País de dar apoio psicológico e apoio físico 
a seus filhos, pelo tempo que ela vai ficar com eles. 
Seis meses para um bebê é muito tempo. Quero con-
gratular-me com todas as Senadoras deste plenário, 
congratular-me com todas as mães brasileiras e com 
todas mulheres. É o País que está ganhando num mo-
mento tão importante. 

Quero também, Sr. Presidente, que consigne em 
Ata as minhas votações anteriores, pois estive ausente 
do plenário por alguns instantes, atendendo a Secre-
tária do meu Município, a Secretária de Habitação, Srª 
Maristela Menel. E, ao mesmo tempo também, quero 
congratular-me com a presença de uma grande dele-
gação de assistentes sociais neste plenário, especial-
mente algumas que são do meu Estado de Santa Ca-
tarina. Trata-se de uma função que é digna de um país 
coerente, digna de um país que evolui. Quem pensa 
em evolução, pensa em dar às assistentes sociais, às 
mães brasileiras e ao povo brasileiro tudo aquilo que 
com a dignidade se faz. E é perante a Constituição 
Federal que se faz isso. 

Obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Pela ordem, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra Sr. Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu fui abordado há pouco no corredor por assistentes 
sociais do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão aqui por 
uma razão apenas. Eles querem que nós deliberemos 
sobre o PLC nº 152. Eu recebi esse PLC, analisei-o 
no meu gabinete. É justo o pleito. O Senador Inácio 
Arruda fez suas considerações. Como Líder do PRB, 
quero encaminhar favoravelmente à sua pretensão de 
colocar o assunto em pauta. Que possamos então, Sr. 
Presidente, votar. 

(Manifestação nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O Regimento diz que não pode haver manifestação.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – As assistentes sociais de 
todo o Brasil são anjos sem asa que prestam um tra-
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balho relevante à sociedade brasileira e que merecem 
todo o respeito desta Casa.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos votando a 
PEC 17, de minha autoria, que faz justiça e regulariza 
a situação dos servidores de Roraima e do Amapá. 
Eu queria pedir a todos os Senadores que ainda não 
votaram que pudessem encaminhar seu voto, porque 
é uma PEC muito importante para os nossos Estados 
e faz justiça aos servidores de Roraima e do Amapá. 
Portanto, é muito importante que seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
–...votação que é emenda redação.

Eu peço aos Srs. Senadores que ainda não vo-
taram que o façam e os que estão nos gabinetes ou 
em outras dependências da Casa que compareçam 
ao plenário.

Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, gostaria de pedir que fique registrado, 
porque no momento eu não consegui votar, o meu voto 
favorável à Emenda à Constituição nº 64, projeto da 
Senadora Rosalba Ciarlini. Eu gostaria que meu voto 
ficasse consignado como “sim”.

Em segundo lugar, quero apoiar o PL 152 – não 
é isso? –, que traz a garantia de as assistentes so-
ciais deste País poderem ter as horas que devem tra-
balhar – não mais de 30 –, por causa da forte carga 
de trabalho que elas têm. Então, recebam meu apoio 
a esse projeto. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço aos Srs. Senadores que ainda não votaram 
que o façam.

Concedo a palavra ao Senador Renato Casa-
grande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
fiz um comentário muito rápido com relação à maté-
ria que trata da ampliação da licença-maternidade e 
quero aqui, então, ressaltar a importância da matéria. 
A presença da mãe junto à criança, de fato, ajuda na 
formação mental, cerebral da criança, para que possa 
ser uma criança tranquila com esse acompanhamento. 
Ressalto também a tranquilidade que dá à mãe esse 
acompanhamento. 

Então, seja com relação à inclusão, à presen-
ça e à permanência, ao afeto que a criança precisa 
ter nessa fase da vida da criança,a presença ajuda a 
criança e é fundamental para a formação da criança 
e também para a tranquilidade da mãe. Minha posi-
ção é favorável.

A outra questão, Sr. Presidente, é com relação 
à matéria que trata da carga horária das assistentes 
sociais. Também nossa posição é favorável.

Já fui procurado no Espírito Santo, já fui procura-
do aqui em Brasília. Nossa posição é favorável a essa 
matéria, pelo excesso de carga de trabalho que esse 
profissional tem no dia a dia, porque ele lida com situ-
ações anormais e uma pressão social muito grande. 
Por isso, nossa posição é favorável, Sr. Presidente.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Senadores já votaram? 

Senador Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de, como médico, ressaltar a importância 
da amamentação. Não é só o leite da mãe que faz bem 
ao neném. É o convívio, é o contato corporal, é o con-
tato cutâneo, é a conversa da mãe. Já há muitos anos, 
todos sabemos, que seis meses de amamentação é 
o mínimo julgado necessário para o bom desenvolvi-
mento cognitivo, físico e espiritual da criança. Achamos 
que as pessoas serão melhores se conviverem mais 
tempo com as mães, com a amamentação.

Eu também gostaria de prestar aqui o meu apoio 
às assistentes sociais. Eu sou médico e sei da impor-
tância delas dentro do hospital, porque, se não fossem 
elas, as coisas seriam muito mais complexas e mais 
difíceis. O trabalho das assistentes sociais é cansativo e 
extenuante, principalmente porque elas também sentem 
as dificuldades das pessoas. São os mais pobres que 
recorrem a elas. Elas convivem com eles, elas vão às 
casas deles, elas os visitam, elas ajudam a aposentar 
as pessoas, que, às vezes, estão no hospital há seis 
meses, sem ninguém tomar uma atitude. Eu também 
sou favorável àquele projeto.

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

– Vou proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 57 Srs. Senadores; e NÃO, um. 

Houve uma abstenção. 
Total: 59 votos. 
A proposta de emenda foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– E vai ser votada a emenda de redação apresentada 
pela CCJ.

Os Srs. Senadores terão de votar.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

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

Precisa de quórum qualificado também. E nós teremos 
a votação de duas outras emendas, de acordo com as 
Lideranças aqui: uma é a que trata de radioisótopos 
para o exame de câncer, que o Senador Jorge Bor-
nhausen defendia nesta Casa e que o Senador Alvaro 
Dias está defendendo.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Marina Silva, o Senador Eduardo Azere-
do pediu a palavra antes de V. Exª. Depois fala V. Exª, 
depois o Senador Flexa Ribeiro e depois o Senador 
Edison Lobão.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a orientação é voto SIM à emenda de reda-
ção da CCJ.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A emenda de redação não é emenda...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria que fosse...Já conversei com as Lideranças 
e temos pendente também a votação do Ministro do 
TST. A votação mostrou 59 votos. Acho que existe 
uma confiança de que podemos votar, de que não há 
nenhuma restrição. Então eu gostaria de insistir. As 
Lideranças estão de acordo também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
A Mesa está seguindo exatamente o que as Lideranças 
decidiram. Apenas testamos o voto com o Embaixador 
para verificar o quórum. Desde que o quórum exista, 
vamos prosseguir e, em seguida, votamos os acordos 
e, depois, as autoridades.

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Sr. Pre-
sidente, peço a V. Exª que faça constar em Ata o meu 
voto SIM à emenda anterior. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Senador Cristovam também pediu.
V. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 

revisão do orador.) – Eu queria fazer um apelo a todos 
os Senadores do PMDB que estão em outras depen-
dências da Casa que, por favor, venham ao plenário. 
É muito importante que nós possamos avançar nessa 
pauta de votação, para que não tenhamos necessidade 
de realizarmos uma sessão de votação amanhã. 

E a outra coisa é que eu queria recomendar o voto 
favorável nesta matéria para a Bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Renan, nós vamos ter que ter uma sessão 
de votação amanhã para votar a indicação da Minis-
tra Eliana Calmon, que acaba de ser aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça para o Conselho 
Nacional de Justiça.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Marina Silva com a palavra.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ainda que, 
em razão do debate de quinta-feira, eu esteja fazen-
do o manejo sustentável do uso da voz, eu não pode-
ria deixar de manifestar aqui o meu apoio a todas as 
assistentes sociais que se encontram aqui e de dizer 
que tenho a devida compreensão da importância do 
seu trabalho. E já encaminho o meu voto favorável à 
iniciativa das nossas assistentes sociais.

Sei o quanto é importante o trabalho feito pela 
assistência social, quando ele se realiza de forma in-
terdisciplinar, envolvendo outros profissionais, como 
psicólogos e psicopedagogos.

Hoje, há uma situação de degradação social que 
é um verdadeiro desafio para o País, no que concerne 
a dar respostas de criação de igualdade de oportuni-
dades para todas as pessoas. E é muito importante a 
presença dos assistentes sociais coordenando esse 
processo e agindo inclusive como mediadores, já que 
boa parte do trabalho que tentamos fazer não é possí-
vel porque há uma disputa de liderança entre os outros 
profissionais. E os únicos que estabelecem um ponto 
de convergência nas equipes interdisciplinares são os 
assistentes sociais.
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De sorte que, como psicopedagoga que sou, eu 
advogo aqui este trabalho integrado. Vocês sabem que 
podem contar com o meu apoio e o meu empenho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Srª Senadora Marina, nós apoiamos a causa das 
assistentes sociais. Elas estiveram comigo. A Ministra 
também teve esse empenho. E nós vamos fazer tudo 
para votar hoje, nesta Casa, essa matéria, sobretudo 
porque eu tenho um dado sentimental na minha vida de 
que não me esqueço: aos 25 anos, eu comecei a minha 
vida como professor de Direito numa escola de Serviço 
Social da Universidade Católica do Maranhão.

Peço aos Srs. Senadores que votem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

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

– Peço que o Senador diga o seu nome e peça pela 
ordem, para que possamos...

V. Exª tem a palavra, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente 
Sarney.

Eu quero parabenizar o Senador Renan, o Se-
nador Mozarildo pela PEC nº 17, que nós estamos vo-
tando agora e que atende aos interesses dos Estados 
do Amapá e de Roraima...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Dos ex-territórios.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É. E a 
V. Exª também. Atende aos ex-territórios com a trans-
ferência dos...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª, que é paraense, sabe que o Amapá é filho do 
Estado do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Somos 
irmãos, estamos juntos e vamos nos desenvolver jun-
tos.

Mas também quero pedir a V. Exª, Presidente 
Sarney, que votemos hoje o projeto que trata da carga 
horária das assistentes sociais. É um projeto da maior 
importância, pelo trabalho que elas desenvolvem em 
todo o País, em especial no meu Estado do Pará. Pe-
diria a V. Exª que, ouvidas as Lideranças, nós pudés-
semos incluí-lo em pauta também.

E, por último, Presidente Sarney, eu era relator, 
estava com um projeto para relatar, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, do Deputado George Hilton, que 
dispõe sobre as garantias e direitos fundamentais ao 
livre exercício da crença e dos cultos religiosos. Esse 
projeto foi retirado, por acordo de Lideranças, da co-

missão e veio direto à Mesa, para que nós pudésse-
mos aprová-lo neste esforço concentrado.

Então, eu pediria a V. Exª a possibilidade de nós 
votarmos, porque há interesse das igrejas para que 
seja votado e esclarecida essa questão, e eu estou 
com o voto pronto.

Quando entrar em pauta, eu pediria a V. Exª que 
eu pudesse lê-lo, da tribuna, para que justificasse a 
proposta que faço pela aprovação do projeto.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores...

Senador Pedro Simon com a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o maior 
respeito ao nobre Senador do Pará, eu acho que essa 
matéria não deveria ser votada agora.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nem vai ser. Não consta.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu digo o 
porquê: ela merece um estudo mais profundo, é uma 
matéria que não foi discutida, não foi debatida. Eu acho 
que ela merece uma análise maior na comissão para 
ser votada numa hora tão urgente que nem esta. Com 
todo o respeito, ...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª tem razão, e o projeto não vai ser votado, não 
será votado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

Senador Romero Jucá, V. Exª que é o autor da 
matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, temos que ter 57 votos novamente.

Queria pedir aos Srs. Senadores e às Srªs Se-
nadoras que viessem votar.

Os Senadores que estão em outras dependên-
cias do Senado que venham aqui repetir o voto que foi 
dado na matéria principal, Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto se processa, enquanto se faz o processo de 
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votação, gostaria de registrar, com muita felicidade, a 
operação feita pela Policia Federal intitulada Opera-
ção Tapete Persa, que prendeu mais de vinte alvos 
no Brasil, Senador Tuma. Uma operação de combate 
à pedofilia.

Aliás, a Polícia Federal Brasileira é a que mais 
avançou tecnicamente no mundo no combate ao crime 
cibernético e não tinha instrumentos, Sr. Presidente, 
de lei. Hoje, esta Casa alterou o 240, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e instituiu a criminalização 
da posse. O senhor se lembra da Operação Carros-
sel? Foram tão somente computadores apreendidos 
em busca e apreensão, porque não tínhamos uma 
legislação.

Hoje, mais de vinte alvos foram presos. Não são 
simplesmente vinte pessoas, mas alvos, porque, no 
crime cibernético, quando você prende um individuo 
que posta, que despacha material pornográfico, você 
prendeu dez, ou prendeu cem, ou prendeu um milhão, 
que navegam na mesma rede. Então, foi uma opera-
ção absolutamente bem-sucedida de combate a esse 
crime nojento.

Um desses alvos pertence ao meu Estado. Um 
professor foi preso em Camburi. Um professor! Olhe 
que essa desgraça está espalhada em todos os qua-
drantes da sociedade brasileira: aquele que devia edu-
car, que devia dar exemplo!

Mas essa operação foi muito bem feita pela Po-
lícia Federal!

Amanhã, a CPI da Pedofilia vai se reunir, Sr. 
Presidente, e nós, Senador Tuma, vamos votar a con-
vocação desses 22 alvos presos na Operação Tapete 
Persa. Sabe por que, Sr. Presidente? Porque a primeira 

imagem encontrada, Senador Tuma, foi uma criança 
sendo abusada num local com um tapete persa na pa-
rede. E existem instrumentos desenvolvidos hoje na 
tecnologia que são capazes de identificar imagens. E 
a operação começou ali, Sr. Presidente.

Parabéns à Polícia Federal.
A partir daí, a Interpol, com as Polícias Federais 

do mundo inteiro, haverá de desmantelar outras qua-
drilhas que vendem material pornográfico de abuso de 
crianças, em função dessa operação que foi deman-
dada aqui também pela Polícia da Alemanha.

De maneira que parabenizo a Polícia Federal do 
Brasil, que prepara outras investidas em função das 
quebras de sigilo do Orkut, o maior site de relaciona-
mento do planeta. A CPI da Pedofilia já quebrou mais 
de 30 mil perfis, álbuns fechados. E as operações es-
tão sendo preparadas numa ação, para a sociedade 
brasileira, do Parlamento, do Senado brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador João Tenório.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria que V. Exª consignasse meu voto 
nas votações anteriores de acordo com a orientação 
do Partido, porque me atrasei. Infelizmente, peguei 
um avião da Gol, e sabemos quais são as consequ-
ências disso.

Eu queria que V. Exª consignasse os votos de 
acordo com a orientação que foi dada pelo Partido 
aqui, porque eu estava ausente no momento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 56 Srs. Senadores; não houve votos 
contrários.

Houve uma abstenção.
Total: 57 votos.
A emenda foi aprovada.
Será encaminhada a proposta para o segundo 

turno constitucional.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação para o segundo turno.

PARECER Nº 1.168, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 17, 
de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação, para o 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 17, de 2010, que altera o art. 31 da Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998, para dispor sobre o quadro de 
servidores civis e militares dos ex -Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima, consolidando a Emenda no 
1-CCJ; aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de agosto de 
2010.

ANEXO AO PARECER N° 1.168, DE 2010

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 17, 
de 2010.

EMENDA CONSTITUCIONAL N°   , DE 2010

Altera o art. 31 da Emenda Constitucio-
nal n° 19, de 4 de junho de 1998, para dispor 
sobre o quadro de servidores civis e militares 
dos ex- Territórios Federais do Amapá e de 
Roraima, possibilitando que nele sejam inclu-
ídos os admitidos regularmente até a data de 
instalação dos Estados.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º caput do art. 31 da Emenda Constitucional 
nº 19, de 4 de junho de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 31. Os servidores públicos federais 
da administração direta e indireta, os servidores 
municipais e os integrantes da carreira policial 
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e 
de Roraima que comprovadamente encontra-
vam-se no exercício regular de suas funções 
prestando serviços àqueles ex-Territórios na 
data em que foram transformados em Estados; 
os policiais militares custeados pela União que 
tenham sido admitidos por força de lei federal; 
os servidores civis nesses Estados com vínculo 
funcional já reconhecido pela União; e, ainda, 
mediante opção, os servidores e os policiais 
militares admitidos regularmente nos quadros 
dos Estados do Amapá e de Roraima até a 
data da posse do primeiro Governador eleito, 
1º de janeiro de 1991, constituirão quadro em 
extinção da administração federal assegurada 
os direitos e as vantagens inerentes aos seus 
servidores, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar que 
há um entendimento de que possamos fazer depois 
as três sessões do segundo turno juntamente com a 
outra PEC, que será votada agora.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 11:

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, comercia-
lização e a utilização de radioisótopos para a 
pesquisa e uso médicos.

O parecer é favorável.

Em votação.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 

– Sr. Presidente, para registrar o meu voto “sim” na 
votação anterior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
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SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Para encaminhar, o Senador Antonio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar.) – O Democratas vota “sim” à PEC 
nº 100/2007, do Senador Alvaro Dias. O Democratas 
apoia a PEC e vota “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a proposta de emenda constitucional que tem como 
primeiro signatário o ilustre Senador Alvaro Dias é 
mais do que meritória. Ela salva vidas, ela é boa para a 
economia nacional. Essa votação já vem até com uma 
demora que eu diria excessiva. Portanto, o Senado faz 
muito bem, opera muito bem, obra muito bem quando 
a coloca em votação neste momento.

Imagino que, junto com a outra PEC, relativa a Ro-
raima, que tem como primeiro signatário o Senador Ro-
mero Jucá, nós deveríamos mesmo, quebrando todos os 
interstícios, fazer a aprovação por inteiro desta PEC dos 
radioisótopos, ligando isso à saúde dos brasileiros, ligando 
isso à economia brasileira, numa atitude que foi muito me-
ritória, a de propô-la, atitude do Senador Alvaro Dias.

Sr. Presidente, alguns editoriais de jornal disse-
ram que eu rasguei Regimento para aprovar aqui a 
prorrogação da Zona Franca de Manaus. Então, eu 
estou muito interessado em ver muitas PECs, Sena-
dor Tuma, aprovadas do mesmo jeito: com quebra de 
interstícios, com quebra de prazos e supondo que, 
quem sabe, não haverá tantos editoriais assim. Mas 
estamos vendo hoje que não quebrei Regimento ne-
nhum, que não arranhei Constituição coisa nenhuma 
e que estamos seguindo uma praxe. Havendo acordo 
de Líderes, é possível se votar com quebra de prazos, 
com quebra de interstícios.

Então, o que aconteceu com a PEC nº 17, que 
prorrogou pela vontade do Senado os incentivos da 
Zona Franca por dez anos, foi algo normal, algo na-
tural, que não merecia nenhum editorial dizendo que 
tivesse sido uma ação de truculência de minha parte, 
ainda mais corroborada pela Mesa, por V. Exª e por 
todos os nossos Colegas.

Estamos, neste momento, votando várias PECs, 
quebrando interstícios, fazendo exatamente a mesma 
coisa e com grandes motivos. Ou não é importante o 
auxílio maternidade? Ou não é relevante o uso de ra-
dioisótopo para salvar vidas? Ou não é relevante a situ-
ação dos servidores de Roraima? Ou seja, nada como 
um dia depois do outro. E ficou bastante provado que 
naquele dia se processou de maneira normal e legítima, 
pela vontade soberana e unânime do Senado, a votação 
da matéria que prorrogou os incentivos fiscais da Zona 
Franca de Manaus por mais dez anos, até 2033.

Sr. Presidente, muito obrigado.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-
te, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encami-
nhar. Sem revisão do orador.) – Vou ser rápido. Este 
é um projeto importantíssimo, Sr. Presidente, porque 
há mais de ano há uma luta pela falta do produto que 
dê a identificação, através de radioisótopos, do cân-
cer, e nós já fomos procurados por várias comissões 
de médicos – do Sírio Libanês, do Einstein, do Hos-
pital das Clínicas –, porque há uma falta. No Canadá, 
quebrou a máquina, e não se consegue sustentar as 
necessidades dos médicos brasileiros.

Dessa forma, a aprovação deste projeto vem ao 
encontro da necessidade da importância da identifica-
ção do câncer, para submeter aqueles que o sofrem, 
rapidamente, a um tratamento, senão, infelizmente, o 
óbito chegará primeiro.

Eu queria também apoiar o projeto dos assistentes 
sociais. Eu conheço profundamente a caminhada por áre-
as inóspitas a que só o assistente social consegue chegar. 
E hoje, com a aprovação da prorrogação do período de 
licença-maternidade, sem a assistência social, as mães 
não poderão, talvez, ter a dedicação que deveriam ter, e 
eles poderão oferecer esse trabalho a cada uma delas.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Presiden-
te, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, autor da 
emenda constitucional que estamos votando.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Cabe-me, Sr. Presi-
dente, dar esclarecimentos sobre essa proposta.

Trata-se de uma alteração na legislação que pos-
sibilitará a produção de radioisótopos em localidades 
distintas do País. Hoje há um monopólio, e esse ma-
terial necessário para a medicina nuclear é produzido 
apenas no Estado de São Paulo, portanto chegando ao 
alcance daqueles que vivem nessa região circunscrita 
à capital de São Paulo, uma vez que esse material tem 
vida curta, é de meia-vida igual ou inferior a duas horas, 
o que impossibilita o aproveitamento desse material 
nas localidades distantes do centro produtor dele.

Com esta proposição, nós vamos autorizar a pro-
dução e a comercialização desse material em vários 
pontos do País. Esses radioisótopos são necessários 
para a pesquisa e para a prevenção em áreas funda-
mentais da saúde humana, como a cardiologia, a neu-
rologia e a oncologia. Certamente, vidas se perdem 
porque esse produto não chega em tempo. Com essa 
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providência, o produto chegará a todas as localidades 
do País e, certamente, vidas serão salvas. Portanto, é 
uma providência necessária.

A produção e a comercialização de uma série de 
radioisótopos essenciais na medicina nuclear, seja para 
fins de diagnóstico, seja para terapia, continuam sob 
esse monopólio. É o caso, entre outros, do iodo-123, 
do tecnécio-99 e do samário-153. Os dois primeiros 
são usados, por exemplo, na avaliação de funções ti-
reoidianas, e o terceiro é aplicado na terapêutica de 
paciente com metástase óssea.

Portanto, Sr. Presidente, é uma matéria eminen-
temente técnica, obviamente. Os médicos entendem 
muito bem deste assunto. O importante é que o Sena-
do Federal seja sensível a esta causa e à necessidade 
de oferecermos condições para que os profissionais 
de medicina possam salvar vidas.

Por todas essas razões, contamos com o apoio 
de todos os Srs. Senadores e fazemos um apelo àque-
les que se encontram fora do plenário para que com-
pareçam a fim de participarem dessa deliberação da 
maior importância.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

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

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senador 
Romeu Tuma, eu gostaria de pedir a palavra para uma 
breve intervenção.

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

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para enca-
minhar. Com revisão do orador.) – Senador Tuma, eu 
gostaria de me associar à manifestação do Senador 
Alvaro Dias, que é o primeiro subscritor da PEC que 
estamos agora discutindo e, em seguida, votando.

Devo mencionar que, de fato, a iniciativa adota, 
com apoio de grande parte dos membros do Senado 
Federal, e é extremamente importante para o desen-
volvimento científico e tecnológico do Brasil. Vou mais 
além ao dizer que, ao tempo em que fui Vice-Presidente 
da República, criamos e deixamos em funcionamento 
um Centro Regional de Ciências Nucleares, no Nor-
deste, que, por meio de radioisótopos vem tendo sua 
aplicação na agricultura e permitindo o tratamento de 
pessoas portadoras de moléstias que dependam da 
utilização da energia nuclear, portanto, melhorando a 
qualidade de vida e a saúde do povo brasileiro, 

Esse Centro também promove a formação de no-
vos cientistas, tecnólogos e especialistas em diferen-
tes territórios da ciência e da tecnologia. Daí por que 

não tenho dúvida de que o Senado Federal vai acolher 
a PEC que tem como primeiro subscritor o Senador 
Alvaro Dias, e que, certamente, uma vez regulamen-
tada, trará para o País o desenvolvimento científico e 
tecnológico, e bons resultados.

Regozijo-me ver que esse o Nordeste será be-
neficiado. Grande preocupação tive quando exerci a 
Vice-Presidência da República, podendo hoje dizer 
que nesse Centro Regional de Ciências Nucleares, 
com sede no Recife, temos mais de quarenta mestres 
ou doutores em exercício. 

Era o que eu tinha a dizer, Nobre Senador Romeu 
Tuma. Agradeço a V.Exª a generosidade do tempo que 
concedeu para a minha manifestação.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– O Presidente Sarney deixou uma lista aqui. Primeiro, 
Papaléo; em seguida, a Senadora Lúcia Vânia. Depois, 
o Senador João Faustino e Paulo Paim. 

Então, eu colocaria de acordo com a lista deixada 
pelo Presidente Sarney. 

Senador Papaléo.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Sr. 

Presidente, é apenas para registrar o meu voto favo-
rável na votação anterior. É simplesmente para isso, 
Sr. Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu estou seguindo aqui. Se o Papaléo ceder, é a 
Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Gostaria de me associar 
aos Srs. Senadores, solicitando a V. Exª que coloque 
em votação o projeto que trata do interesse das as-
sistentes sociais. 

Como a pessoa responsável pela implantação da 
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), que, pela 
primeira vez, fez com que a assistência social neste 
País saísse do favor, da caridade e se tornasse uma 
política pública, eu acredito que este projeto de hoje 
vem consolidar a assistência social como uma política 

157ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39618 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

pública, valorizando os técnicos que atuam nessa área 
e nos três níveis de governo: União, Estados e Muni-
cípios. Portanto, nada mais justo do que colocarmos 
em votação este projeto de grande importância para 
a sociedade brasileira. 

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre ma-
téria vencida, votação vencida, mas é muito importan-
te para mim. 

Eu fui comunicado por um assessor do PSDB de 
que, na votação do Item 13, a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 17, que envolve quadro de servido-
res civis e militares dos ex-Territórios do Amapá e de 
Roraima, que teria registrado no painel o único voto 
diferente, que foi exatamente o meu marcando a abs-
tenção. Eu quero reafirmar aqui que, logicamente, não 
tem nada a ver com a minha vontade e determinação 
de votar “sim”. Então, eu quero que seja feita, na ata 
da Mesa, a correção do meu voto para “sim”, acom-
panhando logicamente a unanimidade. 

Então, eu faço questão porque é uma emenda 
que vem atender a esses servidores do ex-Território 
Federal do Amapá. 

Quanto à questão dos assistentes sociais, eu 
peço também – eu, que sou médico, tenho um relacio-
namento de anos e anos com essa importante área, 
digo até da Medicina ou das ações sociais – que se 
seja colocado em votação, visto que, se nós perder-
mos a oportunidade, ficará para depois das eleições 
e não sabemos o que pode acontecer. 

Então, que aconteça ainda hoje a inclusão em 
pauta. Peço a sensibilidade dos Srs. e das Srªs Líde-
res dos partidos para que isso ocorra. 

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

– Senador Papaléo, a Ata registrará a manifestação 
de V. Exª. E sou testemunha de sua luta pelo interesse 
dos policiais do seu Estado.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela 
ordem. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Paim, pela ordem. Em seguida, Senador 
Crivella. Eu vou registrando aqui.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
não poderia deixar de me posicionar num momento 
como este, tão importante para um tema ao qual te-
nho também dedicado a minha vida como sindicalis-
ta e no Parlamento há 24 anos, que são as questões 
sociais. O projeto que votaremos, com certeza, hoje, 
das assistentes sociais deverá ser aprovado por una-
nimidade. É com esta tranquilidade que faço esta fala. 
Eu sei que elas não iam me perdoar se eu não aqui 
falasse também. E falei de coração, de alma, porque 
é um compromisso de todos nós. Elas são como um 
símbolo. Nós, que falamos tanto em avançar no social, 
sabemos que avançar no social sem as assistentes 
sociais não é avançar no social. 

Por isso, aceitem este meu pronunciamento. Vo-
cês são o símbolo das nossas lutas.

Por fim, Presidente, queria também solicitar algo 
a V. Exª. Há mais de seis meses está em pauta um 
projeto que institui o dia 30 de junho como o Dia do 
Fiscal Federal Agropecuário. É só a simbologia do dia. 
Faço um apelo – e tenho certeza de que líder nenhum 
vai contestar, como já foi feito aqui no plenário por di-
versos Senadores, quando não é um tema polêmico 
– para que ele seja incluído em pauta. Refiro-me ao 
PLC nº 25, de 2009. 

Esse é o apelo que eu faço a V. Exª.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Em seguida, V. Exªs falarão. Eu só queria abrir o pai-
nel para adiantar a votação, se não houver nenhum 
inconveniente, se todos já votaram.

Só um minuto e vou seguir a relação de quem 
pediu a palavra pela ordem. (Pausa)

Vou abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Votaram SIM, 56 Srs. Senadores; e NÃO, 1.

Não houve abstenção.
Total: 57 votos.

Aprovada em primeiro turno.
Há calendário especial assinado pelos Srs. Líde-

res para o segundo turno.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento para o segundo turno...

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Quanto 

às duas PECs, a Liderança do Governo encaminha o 
voto “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – O Democratas apoia a votação do 2º turno das 
duas PECs.

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

A matéria constará das próximas sessões deli-
berativas.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, apenas para registrar que são as duas Emendas 
Constitucionais: a 17 e a 6.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– A do radioisótopos e a dos territórios. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exata-
mente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, colocaremos agora em votação também a 
do Ministro do TST? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Eu pergunto se aqueles que pediram pela ordem...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Votação de autoridade, do Ministro do TST.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Item extrapauta:

PARECER Nº 919, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
919, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo 
Azeredo, sobre a Mensagem nº 154, de 2010 
(nº 292/2010, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor José 
Roberto Freire Pimenta para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
na vaga reservada a juízes de carreira da ma-

gistratura trabalhista, decorrente de aposen-
tadoria do Ministro Vantuil Abdala. 

Pergunto se há acordo para votação do nome 
do Sr. José Roberto Freire Pimenta para exercer o 
cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
na vaga reservada a juiz de carreira da magistratura 
trabalhista?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exata-
mente, Sr. Presidente. Há acordo para essa votação 
agora.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pergunto se há acordo e se V. Exªs consideram o 
quórum suficiente para a sua aprovação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exata-
mente, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Vamos votar, Sr. Presidente. Senão, acaba o 
quórum.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Vou colocar em votação e, aí, os senhores vão fazer 
uso da palavra.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente 
Romeu Tuma, pela ordem aqui. Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Então, vou abrir o painel.

Então, já está em votação, visto que há aprova-
ção dos Srs. Líderes.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente 
Romeu Tuma, pela ordem aqui.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Tião Viana. Em seguida, V. Exª.

Os Senadores já podem votar.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
indagar a V. Exª se poderemos votar, a seguir, o nome 
do Dr. Eduardo Marcelo Sales, para a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, em razão de que, a continuar do 
jeito que está, sem a definição de nomes, não haverá 
quórum para deliberação de assuntos vitais da saúde 
pública brasileira. E tenho certeza de que V. Exª tem 
plena sensibilidade com a matéria de saúde pública, 
que diz respeito a interesses de todos os hospitais do 
Brasil, de todos os serviços de saúde do Brasil, que 
passam pelo julgamento e acompanhamento por parte 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador, eu concordo com V. Exª mas é preciso sa-
ber se os Líderes concordam porque ainda não está 
na pauta.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O Líder 
Romero Jucá, me parece, que tinha feito o acordo já 
com os Líderes.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Pela ordem, Senador Roberto Cavalcanti. O Senador 
Adelmir pediu antes. Em seguida, V. Exª.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria também me associar aos demais oradores que 
me antecederam pedindo a inclusão, na pauta de vo-
tação, desse projeto que trata dos assistentes sociais. 
É uma categoria importante, que tem uma ação im-
portante junto a vários segmentos médicos, o serviço 
social médico, o serviço social dos presídios, o servi-
ço social nas instituições sociais e que merece uma 
atenção especial de todos nós. Então faço um apelo 
a V. Exª me associando aos que me antecederam que 
essa matéria seja incluída entre as matérias a serem 
votadas nesse esforço concentrado de hoje. É uma 
classe que merece o apreço de todos nós e de sig-
nificativa importância em todas as atividades ligadas 
aos seres humanos, ligadas às questões de saúde, 
às questões da vida de um modo geral. As assisten-
tes sociais exercem esse papel de grande relevância 
e de grande importância para todos nós. Então, faço 
um apelo a V. Exª pela inclusão deste item na pauta 
de votação deste dia.

Durante o discurso do Sr. Adelmir San-
tana, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito 
Fortes, 1º Secretário.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª, Senador Ro-
berto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria, dentro do possível, colocar em votação o 
Requerimento nº 17, de 2010. Foi feito um acordo de 
Lideranças. Na verdade, se refere a um pedido de infor-
mações junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indús-

tria e Comércio Exterior, MDIC, junto ao BNDES. Houve 
um pequeno equívoco de citar por extenso o Ministério 
das Cidades, mas já foi devidamente corrigido.

É um acordo de Líderes. Todos os Líderes as-
sinaram.

Peço a gentileza de colocar em votação, dentro 
do possível, esse requerimento.

Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, quero apoiar o requerimento do Se-
nador Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Um momento. A Mesa tomará as providências para 
atender à solicitação de V. Exª, aguardando a ordem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Quero apoiar o Senador Roberto Cavalcanti no seu 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero tam-
bém, da minha parte, apoiar todas as manifestações 
anteriores a respeito dos assistentes e das assisten-
tes sociais para que o projeto seja colocado em pau-
ta, porque não há dúvida de que o País reconhece no 
profissional do serviço social um profissional essencial 
para a construção de cidadania em todas as áreas de 
atuação. Quero associar-me a esse pleito.

Quero também dizer aos profissionais que estão 
aqui presentes que já discutimos com a Liderança do 
Governo para que, no próximo esforço concentrado, 
também seja colocado em votação o Projeto 60, de 
2007, que coloca o profissional assistente social e o 
psicólogo dentro da escola comum, o que é funda-
mental. Esse assunto já foi aprovado num debate que 
aconteceu com o Conselho Nacional de Serviço Social 
e o Conselho Nacional de Psicologia dentro de uma 
perspectiva educacional.

Eu também só quero acrescentar, Sr. Presidente, 
e já falei com a Secretaria da Mesa para colocar em 
votação o requerimento sobre a 6ª Semana do Sena-
do Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa 
com Deficiência, para utilização da Hora do Expedien-
te de 7 de dezembro para essa finalidade. V. Exª tem 
acompanhado este processo. É uma iniciativa que vem 
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tendo a maior repercussão positiva no Brasil a favor da 
pessoa com deficiência. Afinal, são trinta milhões de 
brasileiros, de acordo com o IBGE, que apresentam 
algum tipo de deficiência.

O requerimento é neste sentido: para utilização 
da Hora do Expediente. A Secretaria da Mesa já tem 
o requerimento separado para a votação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Antes de passar a palavra ao Senador Alvaro Dias, 
eu solicito aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa 
que venham ao plenário pela relevância desta vota-
ção. Serão necessários 41 votos favoráveis para que 
se obtenha êxito na aprovação desta matéria.

Senador Alvaro Dias, com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu venho à tribuna para 
fazer um registro sobre a morte do escritor do meu 
Estado, da cidade de Curitiba, Yves Hublet, conhecido 
como o Homem da Bengala, porque, em 2005, desferiu 
algumas bengaladas no então Deputado José Dirceu, 
por ocasião do escândalo do “mensalão”.

Yves faleceu em Brasília, no última dia 27, em 
circunstâncias no mínimo estranhas, segundo relato de 
seu editor e amigo Airo Zamoner, da editora Protexto. 
Ele nasceu em Curitiba e completava 72 anos.

De acordo com Airo, após o rumoroso episódio da 
bengalada, o escritor infanto-juvenil de fábulas ecoló-
gicas enfrentou problemas no Brasil e mudou-se para 
a Bélgica, pois tinha dupla cidadania. “Voltou em maio 
último para Curitiba a fim de tratar de um livro a ser 
publicado por minha editora e para tratar de papéis de 
um casamento anterior, pois pretendia se casar nova-
mente na Europa”, revelou seu editor.

Airo acrescenta que para retornar à Bélgica, Yves 
foi até Brasília: “Ao descer do avião foi preso em Bra-
sília e ficou incomunicável”. No presídio teria adoecido 
e foi hospitalizado, sob escolta.

Sr. Presidente, cabem esclarecimentos. A autori-
dade tem que esclarecer a sociedade. Por que foi pre-
so? Qual a razão dessa prisão? Em que circunstâncias 
veio a falecer? Isso não foi divulgado.

“Alegou-se que estava com câncer. Ele teria fala-
do com uma assistente social e passou o telefone de 
uma ex-namorada de Curitiba de nome Solange. Foi 
ela quem recebeu telefonema de Brasília comunicando 
o falecimento de Yves. O corpo dele foi cremado por 
lá”, declarou ainda Airo Zamoner.

Yves foi fundador e presidente da Associação 
Cultural Paranaense de Autores Independentes por 
duas gestões. Foi fundador da União Brasileira de 

Escritores (seção Paraná) e seu primeiro presidente. 
Quando residiu em Brasília, integrou a Diretoria do 
Sindicato dos Escritores do DF.

Sua primeira obra, “Artes & Manhas do Mico-Leão” 
foi um sucesso de público e crítica tendo sido adotada 
nas escolas de todo o País. “Grande Guerra de Dona 
Baleia” e “Planeta Água” foram livros de sucesso entre 
outros igualmente adotados pelas grandes redes de 
ensino de Curitiba e Brasília.

Os relatos diários, seu editor e amigo fraterno, 
situam, sem deixar dúvidas, que as circunstâncias 
que envolvem a morte de Yves precisam ser melhor 
esclarecidas.

Essa é a razão do nosso pronunciamento, Sr. 
Presidente: buscar melhores esclarecimentos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, é claro além de 
manifestar a nossa solidariedade aos seus amigos e 
aos seus eventuais parentes que, porventura, estejam 
em Curitiba ou em qualquer parte desse País. O nosso 
mais profundo sentimento pelo falecimento de Yves.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, Sr. Presidente,...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria que abrisse o painel para que se 
pudesse continuar a outra votação enquanto se en-
caminha.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Está feito o registro. 

Com a palavra o Senador Jefferson Praia e, em 
seguida, atenderei V. Ex.ª. 

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
rei breve. 

Quero apenas dizer que a melhor forma de nós 
homenagearmos as assistentes sociais do nosso País. 
Eu, em particular, do meu Estado, do Estado do Amazo-
nas, é aprovarmos o projeto das assistentes sociais. 

Quero também, Sr. Presidente, agradecer a todos 
os Senadores e Senadoras que apoiaram a PEC que 
estou apresentando, que prorroga os incentivos para 
a Zona Franca de Manaus por quarenta anos e amplia 
esses incentivos para mais municípios. 

Destaco, aqui, muito rapidamente, Sr. Presidente, 
para os Municípios de Iranduba e Iranduva, Novo Airão, 
Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Pre-
sidente Figueiredo e Manacapuru. Esses Municípios 
fazem parte da região metropolitana de Manaus. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Vou encerrar a votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Votaram SIM, 55 Srs. Senadores; e NÃO, 03.

Não houve abstenção.
Total de votos: 58 
A matéria está aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República. 
O SR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Com a palavra, V. Exª, pela ordem
O SR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
encaminhando à Mesa projeto de lei pelo qual se pas-
sa a permitir endividamento de Estados e Municípios 
com vistas à reestruturação, à realização das obras 
de infraestrutura visando à Copa do Mundo. Manaus 
é uma subsede da Copa do Mundo.

Quero essa excepcionalidade por entender que o 
evento será extremamente relevante para o País e isso 
terá a recompensa muito clara, com a vinda dos turistas, 
com a divulgação que se fará do Brasil, no caso específico 
do meu Estado, a divulgação que se fará da Amazônia, 
do Estado do Amazonas, das belezas de Manaus.

Portanto, o desejo é que esse projeto corra de 
maneira muito célere e que seja aprovado com muita 
rapidez, para posterior exame da Câmara dos Depu-
tados, porque a excepcionalidade se justifica. E, como 
sabemos que os Estados, na sua maioria, estão com 
seus limites da relação entre o serviço da dívida e a 
receita corrente líquida comprometidos, e sabemos 
também que estamos diante do desafio de realizarmos 
tanto a Copa do Mundo de 2014 quanto as Olimpíadas 
de 2016, entendo que devemos abrir exceções para 
os Estados nessa situação, que tenham obrigações 
de infraestruturar suas cidades com vistas à Copa do 
Mundo e às Olimpíadas, Sr. Presidente.

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

Antes de passar a palavra ao Senador Romeu Tuma...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – ...vou dar início à votação do Parecer nº 645, 
de 2010.

Item extrapauta:

PARECER Nº 645, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 645, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sendo Relator o Senador Antonio 
Carlos Valadares, sobre a Mensagem nº 129, 

de 2010 (nº 252/2010, na origem), pela qual 
o Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a indicação do Sr. 
Olavo Zago Chinaglia para ser reconduzido 
ao cargo de Conselheiro do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica – CADE, do 
Ministério da Justiça.

Discussão do parecer.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Fora do microfone.) – O Relator sou eu, Antonio Car-
los Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Antonio Carlos Junior é o Relator. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Fora do microfone.) – V. Exª falou Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Valadares? Faço a correção, pedindo desculpas 
a V. Exª

Em discussão o parecer.
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra o Senador Tuma.

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

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recebi um apelo agora do Sindicato do Co-
mércio de Confecções e da Pequena Indústria Têxtil.

O Brasil tem o sexto maior parque têxtil do mun-
do. Nesse universo de fibras, tecelagens e confecções, 
mais de 80% das empresas do setor são formadas por 
pequenas, médias e microempresas. São elas que 
mais empregam mão de obra e são responsáveis por 
incrementar a economia têxtil brasileira.

Nessa luta de Davi e Golias, as micro e peque-
nas empresas precisam de ações voltadas para o 
desenvolvimento do setor. O Super Simples, criado 
pelo Governo Federal para simplificar o recolhimento 
de impostos e reduzir os tributos pagos, veio como a 
salvação da lavoura, mas já começa a ser reavaliado 
pelos empresários.

Exemplo disso é o dissídio coletivo do setor, 
ocorrido no início de junho passado, que colocou as 
pequenas e micro empresas optantes do Super Sim-
ples numa difícil situação financeira, uma vez que elas 
já estão com a folha de pagamento no limite de fatu-
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ramento, que é hoje de R$ 200 mil por mês, condição 
para serem optantes do Super Simples.

Para que continuem enquadradas no benefício go-
vernamental, se o atual teto de R$2.400,00 ao ano não 
for aumentado, as micro e pequenas empresas serão 
obrigadas a fazer o que elas mais temem: demitir. Isso 
porque o enquadramento elevaria a carga tributária, o 
que feriria de morte o pequeno negócio.

Aqui, no Congresso, Senadores e Deputados 
se mobilizam há dois anos para lutar pelo fortaleci-
mento do setor. Em 2008, foi instalada a Frente Par-
lamentar da Indústria Têxtil e de Confecção Nacional, 
com o lançamento de uma campanha para gerar um 
milhão de empregos nos últimos dois anos, advindos 
de 2008, quando se encerram os atuais mandatos 
dos Parlamentares, do Presidente da República e dos 
Governadores.

Hoje, o setor têxtil emprega mais de 1,6 milhão 
de trabalhadores. No entanto, desde 2006 o setor tem 
apresentado déficit na balança comercial e enfrenta-
do forte concorrência dos produtos importados que 
entram no Brasil de forma ilegal. A crise econômica 
nos últimos dois anos também atingiu o setor, que, 
forte, ainda reage para continuar a contribuir com o 
progresso do País.

Então, fica aqui o apelo para aumento do valor 
de faturamento para que permaneça o Super Simples 
e não haja demissões em massa no setor comercial 
de pequeno porte da área têxtil.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Com a palavra o Senador Mário Couto e, em 
seguida, V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, vários Senadores 
falaram na vontade de votar, esta tarde, o projeto dos 
assistentes sociais. Vários Senadores. Eu acho que, 
fazendo um balanço rápido, 80% dos Senadores aqui 
presentes já disseram abertamente que querem votar, 
hoje, o projeto dos assistentes sociais.

Eu, toda vez que um Senador faz o seu pronun-
ciamento em relação a esta votação, olho as galerias 
e vejo as mãozinhas levantadas. Agora, estão ficando 
cansadas já. Olha, aquele ali só está com a esquerda, 
a direita já cansou. (Palmas.)

Então, Presidente, eu, com toda a minha humil-
dade, peço a V. Exª que diga a todos se nós vamos vo-

tar ou não porque, veja bem, o quórum já está ficando 
fraco, começamos com quase 60, estamos encalhados 
em 44, e acredito, com mais 15 minutos, vai para 30, 
devido à hora. Então, eu gostaria de dar uma satisfação 
a todas essas pessoas que, respeitosamente, vieram 
aqui com o direito de verem seu processo votado na 
tarde de hoje. 

O Senador Sarney falou da possibilidade. Ele não 
afirmou, ele falou que iria fazer o possível para votar 
ainda hoje. Eu gostaria que V. Exª consultasse as Lide-
ranças para que nós pudéssemos – e eu lhe digo since-
ramente que estou aqui ainda para votar este processo, 
se não fosse isso eu já teria ido ao meu gabinete, que 
lá me esperam mais de dez prefeitos – dar uma certeza 
de que este projeto será votado ainda hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. (DEM – PI) 

– A Mesa informa que, na última votação, nós tivemos 
56 Senadores presentes. Nós já temos, até o momento, 
47. Como os Senadores estão nos gabinetes e sabem 
que estamos com uma matéria de maioria simples, eu 
quero crer que, a partir do momento em que se vote 
matéria de maioria qualificada, haverá novamente o 
número necessário. 

O que eu proponho e consulto as Lideranças é 
que, após a votação do Sr. Olavo Chinaglia, votemos 
o do Sr. Vinícius Marques de Carvalho e, em seguida, 
faríamos as sessões necessárias para a votação das 
matérias, conforme sugere o Senador Mário Couto

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu quero registrar o seguinte: a matéria dos 
assistentes sociais, parece-me, é de votação simples, 
não é quórum qualificado, não é votação nominal. En-
tão, essa matéria será votada no bloco das votações 
simbólicas, após as votações nominais.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ok. Então, 
Sr. Presidente, está garantida a votação hoje. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Está garantida a votação.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Eu queria fazer um apelo a V. Exª: eu encerraria 
esta votação, abriria a seguinte e lhe daria a palavra 
após o Senador Jayme Campos.

Portanto, vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Votaram SIM, 44; e NÃO, 8.

Não houve abstenção. 
Total: 52 votos.
A matéria está aprovada.
Será feita a comunicação à Presidência da Re-

pública.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Item extrapauta:

PARECER Nº 734, DE 2010

Discussão, em turno único, do Parecer nº 734, de 
2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, sendo 
Relator o Senador Valdir Raupp, sobre a Mensagem nº 
130, de 2010 (nº 253, de 2010, na origem), pela qual 
o Presidente da República submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Sr. Vinícius Marques 
de Carvalho para ser reconduzido ao cargo de Con-
selheiro do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica – Cade, do Ministério da Justiça.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada 

a discussão.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
Concedo, portanto, a palavra ao Senador Jayme 

Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu apenas gos-
taria de solicitar a V. Exª que incluísse também, se possível, 
após a votação dessa autoridade, a votação do PLC nº 14, 
de 2010, de autoria da Presidência da República, que au-
toriza a União a doar ao Estado de Mato Grosso também 
áreas de domínio Federal da Gleba Maicá. Inclusive, já 
estava anteriormente prevista a votação, antes do recesso. 
Agora, solicito ao Líder Romero Jucá e aos Líderes dos 
demais Partidos que coloquemos em votação.

E queremos dizer ao Senador Mário Couto que tam-
bém estamos solidários com as nossas assistentes sociais. 
Não são 80%, e sim 100% a favor desse projeto. Se for 
preciso, o Senador Jayme Campos fica até meia-noite, 
duas horas, três horas da manhã, para votar favoravelmente 
ao projeto em defesa das nossas assistentes sociais, que 
prestam serviço relevante à sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes DEM – PI) 

– Senador Jayme Campos, cumprindo o acordo feito, 
colocaremos a matéria de interesse de V. Exª após a 
votação da matéria de quórum qualificado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já está 
prevista a votação, Sr. Presidente, dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes DEM – 
PI) – Já está prevista, inclusive.

Senador Marcelo Crivella, V. Exª desistiu de usar 
a palavra?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não pedi, Sr. 
Presidente, mas, provocado por V. Exª, gostaria de fa-
zer um pronunciamento para lembrar que temos hoje 
um esforço na Câmara dos Deputados para votar duas 
importantes matérias. Uma é a que cria a autoridade 
olímpica, e a outra é a empresa que vai fazer as obras, 
para podermos atender ao cronograma previsto no COI, 
o Comitê Olímpico Internacional, que são obras vultosas. 
E eu faço votos – peço até à Mesa e à Presidência para 
que apressem as votações lá na Câmara dos Deputados 
– para que a gente não perca o cronograma.

Quero também, Sr. Presidente, cumprimentar o 
Vinícius Marques de Carvalho, que foi indicado pela 
Presidência da República para compor o Conselho, o 
Cade, e dizer que o meu Partido, o PRB, vota favora-
velmente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Senadora Rosalba Ciarlini com a palavra.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é exatamente sobre o projeto que trata da 
redução da carga de trabalho para as assistentes so-
ciais. Eu sou totalmente favorável. Conheço o trabalho 
de perto e sei da importância que é o trabalho da assis-
tente social. Sei o quanto elas precisam ser valorizadas, 
o quanto precisam ser apoiadas, inclusive serem inseri-
das em outras áreas, onde elas, com certeza, fariam um 
trabalho maravilhoso, como, por exemplo, na escola.

Hoje, nós temos a violência crescendo nas escolas, 
problemas de desagregação familiar, problemas os mais 
diversos, que se refletem no aprendizado, que se refletem 
no comportamento da criança e do jovem. Toda escola 
deveria ter a sua assistente social, até para agregar mais 
a comunidade à escola. Seria muito benéfica a presença 
da assistente social, como o é na área da saúde.

E o Programa Saúde da Família, para ser mais 
completo, também deveria ter assistente social, que 
iria complementar todas as ações que são realizadas 
pelo agente comunitário, pela auxiliar de enfermagem, 
pela enfermeira, pelo médico, mas que fica faltando. 
Quem vai a campo sente isso. Eu conheço o trabalho 
de campo e sei que, para quem vai a campo na pe-
riferia, nas áreas mais pobres, mais carentes, existe 
essa dificuldade no tratar a saúde. É lá que você pas-
sa a ter contato com toda a problemática da família. 
É importante que pudéssemos associar a assistente 
social ao Programa Saúde da Família. Então, fica aqui, 
desde já, o reconhecimento, a valorização.

E vamos lutar para que elas estejam presentes 
no trabalho da escola, ajudando a diminuir, a conter, a 
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prevenir a violência e, também, no trabalho importan-
te de saúde, mas que também é social do Programa 
Saúde da Família. 

Vamos votar – acho que existe o acordo – e es-
peramos que realmente possamos aprovar, porque 
elas merecem essa atenção, esse reconhecimento. 
Que elas tenham mais condições de mostrar a sua 
capacidade, o seu potencial de trabalho.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pode abrir...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Consulto todos os Srs. Senadores se já votaram, 
para que eu possa iniciar o processo de votação. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pode 
abrir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Romero Jucá com a palavra. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Estou 
solicitando para fazer a apuração, Sr. Presidente, para 
que possamos seguir para a próxima autoridade. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Era exatamente isso que eu ia...

Todos já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Vou proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Votaram SIM, 40 Srs. Senadores; e NÃO, 8. 

Não houve abstenção.
Total de votos: 48.
A matéria foi aprovada.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente 

da República.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, registre o voto do Senador Mário Couto, voto 
“sim, nesta matéria agora.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Está feito o registro, conforme solicitado. 

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (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.

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 (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.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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 Deputados 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.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.
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14 
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.

15 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 
(nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Paim), que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimento de urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

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

16 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a uti-
lização do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

17 
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.

18 
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.

19 
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.

20 
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-
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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.

21 
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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (n° 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, na 
Casa de origem, da Deputada Solange Amaral), 
que altera o inciso II do caput do art. 1.641 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil 
(é obrigatório o regime de separação de bens no 
casamento de pessoa maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que re-
voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a 
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rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, 
do empregado bancário inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

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

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica.

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

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
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– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 152, DE 2008

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

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

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 156, DE 2008

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

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009).

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 158, DE 2008

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

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

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 182, DE 2008

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

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

38 
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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39 
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.

40 
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.

41 
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: Se-
nador Mão Santa.

42 
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.

43 
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 Consu-
midor, Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: 
Senador Flexa Ribeiro.

44 
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 Rosado), 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.

45 
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).
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Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

46 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos 

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

47 
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.

48 
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.

49 
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, perante 
a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.
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51 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 202, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 
-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22 
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania

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

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

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

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

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

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

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 

2006-Complementares; 265 e 684, de 2007- 
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das 
Inelegibilidades),para declarar a inelegibilida-
de, em quaisquer outros Municípios do mesmo 
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Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos 
na eleição imediatamente anterior.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade) para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem se 
licenciar para concorrer à reeleição.

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

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

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

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

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

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

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

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
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Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar.

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

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

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

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 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.

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

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

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

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 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-
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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.

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

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

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

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

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 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.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
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de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

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

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

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

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

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

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 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 
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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 oferece; 
e pela prejudicialidade das matérias que tra-
mitam em conjunto.

70 
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.

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- 
Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-

mentares; 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 
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e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

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

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

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

73 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

74 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 117, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

75 
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.

76 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 190, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 190, de 2007, de autoria da Senadora 
Maria do Carmo Alves, que altera a Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984,para prever o exame cri-
minológico para progressão de regime, livramento 
condicional, indulto e comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

77 
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 

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39645 

notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

78 
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 (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Havendo acordo, está encerrada a presente sessão. 
Reabriremos dentro de um minuto uma nova sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 35 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 19 horas e 36 minu-

tos e encerra-se às 19 horas e 38 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 134ª Sessão, Deliberativa Extraordinária  
3 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Heráclito Fortes
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, de 2010, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que altera 
o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, para dispor sobre o quadro de servido-
res civis e militares dos ex-Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima.

Parecer sob nº 1.168, de 2010, da Co-
missão Diretora. 

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a 

discussão.
Com a palavra, o Senador Papaléo Paes, para 

discutir.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
queria só fazer um registro, porque, na hora em que 
fui votar, não ficou registrado o meu voto “sim” para o 
Sr. Vinícius Marques de Carvalho, do Cade.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em caráter extremamente 
excepcional, uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – No 1º 
turno, eu votei errado. Fui avisado depois que o único 
voto que apareceu diferente foi o meu, como absten-

ção. Claro que não votaria jamais por abstenção em 
relação a uma matéria que interessa aos ex-territórios 
do Amapá e de Roraima. Então, votei no 1º turno, mas 
minha intenção era votar “sim”. E agora quero ante-
cipar meu voto e dizer que vou votar “sim”, claro que 
sim. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Não havendo quem queira discutir, está encer-
rada a discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-
ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 100, DE 2007

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta 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 do radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Primeira sessão de discussão, em segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerrada 

a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Não havendo mais nada a tratar, declaro encer-
rada a sessão.

Abriremos dentro de um minuto uma nova ses-
são, para cumprir os preceitos regimentais.

(Levanta-se a sessão às19 horas e 38 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 19 horas e 39 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 40 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 135ª Sessão, Deliberativa Extraordinária  
3 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Heráclito Fortes
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, de 2010, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que altera 
o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, para dispor sobre o quadro dos servido-
res civis e militares dos ex-Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima.

Parecer sob o nº 1168, de 2010, da Co-
missão Diretora. 

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão deliberativa, para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 100, DE 2007

Discussão, em segundo turno, da Propos-

ta 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.

Segunda sessão de discussão, em se-

gundo turno. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da pró-

xima sessão deliberativa para o prosseguimento da 

discussão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 

Abriremos nova sessão para atender aos preceitos 

regimentais em um minuto.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 

minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 19 horas e 41 mi-
nutos e encerra-se às 22 horas 2 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 136ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 3 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs.  
Heráclito Fortes e Eduardo Suplicy
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

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

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem. 
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo fazer 
uma breve consideração sobre o transcurso ontem 
ocorrido do 21º aniversário da morte de Luiz Gonza-
ga, o Rei do Baião. 

Como sabemos, Gonzaga era nordestino, nas-
cido em Exu, Pernambuco, e, ao longo de sua ativi-
dade no campo cultural artístico, não somente muito 
enriqueceu a música regional nordestina como tam-
bém compôs músicas que se tornaram verdadeiros e 
competentes textos. 

Muito cedo Luiz Gonzaga se interessou pela san-
fona de oito baixos do pai, tocando, também, zabumba 
e cantando em festas religiosas, feiras e forrós. Após 
deixar o serviço voluntário no Exército, foi morar no Rio 
de Janeiro, levando sua primeira sanfona nova. Passou 
a tocar no cais, em bares, nos cabarés da Lapa, além 
de se apresentar nas ruas, passando o chapéu para 
recolher dinheiro, como era comum naquele tempo.

Participando de programas de calouros, inicial-
mente sem êxitos, ficou em primeiro lugar, na Rádio 
Nacional, com a música de sua autoria “Vira e mexe”. 
A partir de então participaria de vários programas ra-
diofônicos, inclusive gravando discos. 

De Paulo Gracindo, o consagrado e saudoso 
ator, recebeu o apelido de “Lua”, que lhe marcou por 
toda vida.

A parceira com o cearense Humberto Teixeira, 
com quem sedimentou o ritmo do baião, com músicas 
que tematizavam a cultura e os costumes nordestinos, 
produziu: “Baião” e “Meu Pé de Serra” (1946), “Jua-
zeiro” e “Mangaratiba” (1948) e “Paraíba” e “Baião de 
Dois” (1950).

Asa Branca de 1947, em parceria com Humberto 
Teixeira, é seu mais destacado sucesso que se transfor-
mou em um hino da saga do nordestino e do sertão.

No ano de 1950, fizeram sucesso “Cintura Fina” 
e “A Volta da Asa Branca”. Nessa década, a música 
nordestina viveu sua fase áurea e Luiz Gonzaga virou 
o Rei do Baião.

Outros ritmos, como a bossa-nova, subiram ao 
palco, e o Rei do Baião voltou a fazer shows pelo in-
terior, sem perder a popularidade. Durante os anos 
70, fez shows no Teatro Municipal, de São Paulo e no 
Tereza Raquel, do Rio de Janeiro. 

Com Gonzaguinha, seu filho, fez shows por todo 
o país com “A Vida de Viajante”, passando a ser cha-

mado de Gonzagão. Em 84, recebeu o primeiro disco 
de ouro com “Danado de Bom”. 

Por essa época apresentou-se duas vezes na 
Europa; e começaram a surgir os livros sobre o ho-
mem simples e, por vezes, até ingênuo, que gravou 
56 discos e compôs mais de 500 canções.

Gonzagão deixou um legado de 522 músicas, 
entre elas a inigualavel Asa Branca, que por sinal foi 
nome de um projeto que perenizou 400 km de rios do 
Sertão e Agreste de Pernambuco com a construção de 
50 barragens á epoca que governei meu Estado. Aliás, 
em função disso, foi composta por ele, a música “Projeto 
Asa Branca”, relatando a saga dessa iniciativa:

Louvado seja DeusAbençoada a canção
Louvado seja o homem
Que dá água pro sertão
Bendito foi o momento
De divina inspiração
Quando feita a conclusão
De um grande planejamento
Dia onze de dezembro
Do ano setenta e nove
Vem à tona e se promove
Uma idéia rica e franca
Marco Antonio Maciel
Criou o Projeto Asa Branca
Dia vinte e um de março
Data marcante, ano oitenta
Maciel num tempo escasso
Prevendo a seca cruenta
Na cidade de salgueiro
Promoveu o lançamento
Para o engrandecimento
Da terra em sua mensagem
Consagrou esse projeto
Pra salvação da estiagem
Parabéns sertão e agreste
Pela graça que hoje alcança
Com a cor da esperança
Toda a região se veste
Tantas obras preventivas
Por ele realizadas
Açude, barragem, estrada
Para comunicação
Prendendo as águas dos rios
Pela perenização 

Estive em Exu por ocasião das celebrações pelo 
transcurso do 21º aniversário da morte de Luiz Gon-
zaga, na companhia do Deputado Federal Raul Henry 
e do Deputado Estadual Henrique Queiroz, além de 
outras pessoas. Durante as cerimônias em que home-
nageamos Luiz Gonzaga, foi destacada a significação 
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da obra que ele deixou, sobretudo a contribuição que 
ofereceu ao desenvolvimento da música nordestina

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero que Luiz Gon-
zaga nos legou, com sua mensagem, um pensamento 
que ainda hoje perdura no consciente do nosso serta-
nejo. E isso me faz lembrar de um texto de Fernando 
Pessoa, o grande poeta português: 

“Quem deixa escrito um belo verso dei-
xou mais ricos os céus e a terra e mais emoti-
vamente misteriosa a razão de haver estrelas 
e gente”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente Sena-
dor Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

[PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 17, DE 2010]

Terceira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 17, de 2010, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que altera 
o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, para dispor sobre o quadro de servido-
res civis e militares dos ex-Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima.

Parecer sob nº 1.162, de 2010, da Co-
missão Diretora.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encer-

rada a discussão.
Passa-se à votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de convidar 
todas as Srªs e os Srs. Senadores que estão nos seus 
gabinetes para que venham ao plenário, porque nós 
teremos agora a votação de duas emendas à Constitui-
ção que precisam de quórum qualificado de 49 votos. 
Portanto, gostaria de solicitar a presença de todas as 
Senadoras e Senadores aqui em plenário.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Passa-se à votação.

De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da 
Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do 
Regimento Interno, a matéria depende, para sua apro-
vação, do voto favorável de três quintos da composição 

da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico.

Votação da proposta, em segundo turno.
Os Srs. Líderes poderão orientar suas bancadas 

respectivas.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Com a palavra, a Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, muito obrigada. Serei bastante breve.

Duas questões. A primeira: para que a gente faça 
um esforço grande para aprovar, ainda hoje, o PLC nº 
152, que trata da redução da carga horária das assis-
tentes sociais. Eu, Senadora Serys, fui Relatora na 
CAS, na Comissão de Assuntos Sociais, dei parecer 
favorável à época. Depois, teve que surgir um novo 
parecer. Mas é um esforço muito grande.

É uma profissão da mais alta relevância que cui-
da da população bem de perto e que está sendo mal 
cuidada hoje. Os profissionais, em sua grande maioria, 
são mulheres trabalhadoras, mulheres batalhadoras. 
Precisamos aprovar o PLC nº 152 hoje.

Por outro lado, o PLC nº 14, que regulariza a gleba 
Maicá em Mato Grosso, da maior relevância.

Por favor, nosso Líder, nos ajude a aprovar os 
projetos nºs 152 e 14.

Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senado-

ra Serys Slhessarenko, os dois projetos serão votados 
oportunamente na sessão de hoje. Portanto, há o nosso 
compromisso de votar as duas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Senador Romero Jucá, acionamos as campainhas 
externas e voltamos a fazer um apelo aos Srs. Parla-
mentares que se encontram em outras dependências 
da Casa para que se dirijam ao plenário, porque essa 
matéria exige quórum qualificado.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, o Democratas vota “sim” e conclama 
a sua Bancada para comparecer ao plenário para a 
votação porque se trata de segundo turno de PEC.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, eu quero apenas formular, mais uma vez, um 
apelo...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...aos Srs. 
Senadores do PSDB especialmente, da Oposição, Se-
nadores de modo geral, Senadoras, porque vamos vo-
tar duas emendas constitucionais que exigem quórum 
qualificado. Estamos votando em segundo turno.

Portanto, Sr. Presidente, o apelo que foi feito 
pelo Senador Romero Jucá é reiterado também pela 
Oposição.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes do re-
cesso, os Partidos todos – e o Senador Arthur Virgílio 
está aqui também –, nós havíamos concordado com 
a votação do Projeto de Lei nº 4, de 2005, que institui 
o processo de controle de natalidade de animais de 
rua. Só não foi votado, Sr. Presidente, naquela ocasião 
– já havia o acordo –, porque o processado não havia 
chegado à Mesa, vindo da comissão.

Então, faço um apelo a V. Exª, porque o acordo 
já existia. O Senador Arthur Virgilio concordou ante-
riormente, o Senador Romero Jucá, como Líder, pe-
diu que fosse colocado em pauta, o Senador Tasso 
Jereissati...

Então, eu pediria à Secretaria da Mesa que co-
locasse esse projeto na outra parte desta sessão, 
porque ele não exige quórum qualificado. Haveria a 
votação simbólica do Projeto de nº 04/2005, PLC que 
institui a Política Nacional de Controle de Natalidade 
de Animais de Rua. Essa é uma iniciativa voltada para 
a área da saúde, sem dúvida alguma, suprapartidária, 
e visa ter uma adequação, um caminho bom, correto, 
discutido para essa questão que aflige, sem dúvida, 
a população e envolve o bem-estar da população, o 
bem-estar dos animais e também o processo de saú-
de em nosso País.

Eu pediria isso a V. Exª, porque já havia o acor-
do, e o projeto só não foi votado porque, na hora, o 
processado não havia vindo da comissão para o ple-
nário, chegando alguns minutos depois de isso ter 
acontecido.

Faço o apelo a V. Exª para que, na parte seguin-
te, quando os projetos serão votados simbolicamente, 
esse possa ser incluído.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª fique absolutamente tranquilo, porque esse 
amor e zelo que V. Exª tem pelos animais será reco-
nhecido por todos os companheiros, uma vez que a 
matéria está em pauta para ser votada hoje, se houver 
número, evidentemente.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Não há 
necessidade de número; é votação simbólica. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Então, será votado após a gente cumprir o acordo 
nessas votações de quórum qualificado.

Com a palavra, pela ordem, a Senadora Kátia 
Abreu.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de dirigir-me ao Líder do Governo a respeito do PLC nº 
01, de 2010, que trata das competências ambientais.

Sr. Presidente, ficamos meses e meses trabalhan-
do nesse projeto. Há unanimidade. O projeto é de auto-
ria do Deputado Zequinha Sarney, do PV, amplamente 
discutido na Câmara Federal, passou pelas Comissões 
do Senado com a concordância de praticamente todo o 
Plenário, e há pouco eu soube que não está havendo 
a aquiescência, a concordância da Ministra, da Sena-
dora Marina Silva. Eu gostaria de pedir à Ministra que 
revisse com o autor do projeto, que é do seu partido, o 
Zequinha Sarney, porque se trata apenas das compe-
tências, Sr. Presidente. Está separando e definindo as 
competências dos órgãos ambientais, que estão todas 
sobrepostas. O mesmo órgão que licencia tem que dar 
a multa, e não mais como anteriormente – todos os ór-
gãos podem licenciar e todos os órgãos podem multar 
–, trazendo insegurança jurídica para o País.

Rogo que possamos fazer esse acordo. O Brasil 
inteiro está aguardando a votação desse PLC.

Não podemos, Sr. Presidente, considerar que o 
Ibama é a Santa Sé, que o Ibama é um santuário in-
tocável, que o Ibama é melhor do que os órgãos am-
bientais estaduais.

Ora, Sr. Presidente, o Ibama tem a sua importân-
cia, tem a sua competência, que ninguém quer tirar, 
mas não podemos mais conviver com essa bagunça 
– não encontro outra palavra melhor do que essa –, 
com a confusão das competências entre os órgãos 
ambientais. Nós somos uma República, nós precisa-
mos respeitar o pacto federativo, nós temos as funções 
dos Municípios, dos Estados, da União, assim como 
é na saúde, assim como é na educação, assim como 
é na segurança pública. Por que, quando se trata de 
meio ambiente, há tanta dificuldade de fazer valer a 
República e o pacto federativo?

Sr. Presidente, pela paz nos Estados, pela tran-
quilidade das pessoas que trabalham... 

Aqui, por exemplo, as atividades agropecuárias 
serão licenciadas pelos órgãos estaduais, acordo com-
pleto na Câmara dos Deputados. Imaginávamos que 
aqui também estivesse totalmente acordado, haja vista 
que o projeto é de Zequinha Sarney, que eu relatei na 
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CCJ sem nenhum problema, sem alterar uma linha, 
como veio da Câmara dos Deputados.

Para os Estados, estabelece a competência de 
promover o licenciamento ambiental dos empreendi-
mentos em geral, e não mais o Ibama, que não conhe-
ce as peculiaridades de cada Município.

Portanto, peço ao líder Romero Jucá que entre 
em entendimento para que possamos votar este PLC 
pelo Brasil e também por uma lei ambiental fortifica-
da, com as competências separadas, para que cada 
um assuma suas responsabilidades, os seus acertos 
e os seus erros.

Portanto, solicito à Senadora Marina Silva que 
reflita sobre esse pormenor, para que possamos votar 
ainda amanhã, no esforço concentrado, este projeto 
tão esperado por todo o Brasil.

Gostaria de justificar também que, quanto à pri-
meira autoridade, votei com o meu partido.

Sr. Presidente, muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – A Mesa solicita, portanto, ao Senador Romero 
Jucá, Líder do Governo, que entre em entendimento 
com as demais Lideranças e com a Senadora Marina 
Silva, para ver se há possibilidade da votação dessa 
matéria amanhã, conforme solicita a Senadora Kátia 
Abreu.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Com a palavra, o Senador Jefferson Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas destacar os cinquenta anos da Federa-
ção das Indústrias do Estado do Amazonas. Quero, 
portanto, parabenizar toda a sua direção, em nome 
do seu Presidente Antonio Silva e de todos aqueles 
que compõem aquela instituição. Parabenizo todos 
os empresários que apostaram no Polo Industrial de 
Manaus – e continuam apostando – e principalmente, 
Sr. Presidente, parabenizo, pelos cinquenta anos da 
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, to-
dos os trabalhadores daquele Polo, praticamente cem 
mil trabalhadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Com a palavra, a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, muito rapi-
damente, só para esclarecer as razões pelas quais eu 
pedi ao Líder do Governo e também falei com o Líder 
do PSDB que não fosse colocada em votação, neste 

esforço concentrado, a regulamentação do art. 23. E 
por que eu estou propondo isso? Apresentei várias 
emendas. As mais importantes não foram acatadas. 
Uma delas, apresentada pelo Deputado Paulo Teixei-
ra, subtrai as competências do Ibama para fiscalizar 
desmatamento. Essa emenda desconstrói o Sistema 
Nacional de Meio Ambiente.

O Sistema Nacional de Meio Ambiente funciona, 
de fato, de forma integrada; não é compartimentado, 
como querem alguns. O Ibama está no topo do proces-
so e tem uma ação supletiva sobre a ação do Estado 
e dos Municípios, uma ação supletiva, e obviamente, 
com a emenda, ao estabelecer que só pode fiscalizar 
o órgão que deu a licença, isso significa que o plano 
de combate ao desmatamento, que levou o desmata-
mento de 27 mil quilômetros quadrados para 7 mil no 
ano passado, vai ser completamente inviabilizado. Isso 
significa também que as metas que o Governo assumiu 
em Copenhagen, de redução de emissão de CO2, vão 
ser completamente inviabilizadas.

E mais ainda: nós sabemos que a maior respon-
sabilidade pelo combate aos crimes ambientais até 
agora está sendo feita pelo Governo Federal. Os Es-
tados têm dado uma pequena contribuição, mas ainda 
estão muito aquém, a maioria deles, para cumprir com 
as competências no âmbito do sistema. De sorte que, 
se o Governo colocar em votação essa proposta, ele 
vai inviabilizar na prática a sua própria meta de redução 
de CO2, vai inviabilizar o plano de combate ao desma-
tamento e vai jogar para os Estados uma atribuição 
e uma carga que, atualmente, a maioria dos Estados 
ainda não estão preparados para recebê-la. 

Eu ouço as pessoas reclamando muito que o Es-
tado repassou competências em relação à saúde, à 
educação, a uma série de questões, sem repassar os 
meios para que se possa cumprir com essas atribui-
ções. Por que isso é válido para a saúde e educação e 
não é válido para o meio ambiente? Se funciona como 
um sistema compartilhado na saúde, na educação e 
na segurança, que requer parceria, no caso do meio 
ambiente também.

É por isso que a minha posição é contrária a esta 
votação agora. E acho que a emenda apresentada 
pelo Deputado Paulo Teixeira é um grande retroces-
so, porque o tempo todo se fica querendo descons-
truir a legislação ambiental brasileira; e ainda porque 
o argumento que foi utilizado por mim, para mim, pelo 
próprio Deputado, quando fiz um artigo no Terra, fa-
lando sobre essa emenda, é de que a emenda havia 
sido aprovada, mas iria ser vetada pelo Governo, pelo 
Presidente Lula.

Ora, como é que eu sou Senador da República, 
Deputado Federal, e apresento uma emenda com o 
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compromisso de que ela vai ser vetada? Eu vou ou não 
vou cumprir com a minha prerrogativa de Senador? Ou 
nós vamos ficar aqui fazendo o jogo do engana que 
eu gosto? Eu coloco claramente que é um retrocesso. 
Não podemos, em período eleitoral, desconstruir a 
legislação ambiental brasileira.

Eu faço um apelo ao PSDB, faço um apelo ao 
PT, ao Líder do Governo, aos Partidos da Base do 
Governo e à própria Oposição para que não permi-
tam que o Sistema Nacional de Meio Ambiente seja 
desconstruído de acordo com a emenda do Deputado 
Paulo Teixeira.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não. V. Exª tem a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para, registrando o 
posicionamento da Senadora Marina Silva, dizer que 
a Liderança do Governo pactuou que esta matéria não 
seria votada, porque nós vamos negociar essas ques-
tões de veto ainda com o Governo para podermos ter 
a garantia do procedimento.

Portanto, não há entendimento para votação da 
matéria. A matéria não será votada da forma como foi 
feita a construção com a Senadora Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Feitos os esclarecimentos, a Mesa indaga a V. 
Exª se pode abrir o painel.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ainda não, 
Sr. Presidente. Dois ou três Senadores ainda estão vin-
do. Peço a V. Exª que aguarde mais cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Vamos aguardar.

Senador Gim Argello com a palavra.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presi-
dente Heráclito Fortes.

O que eu gostaria de falar é que o glorioso PTB, 
Partido Trabalhista Brasileiro, também está pronto para 
votar a questão das nossas assistentes sociais, que 
aqui se encontram. Elas vão contar com todos os vo-
tos da nossa Bancada, tendo em vista que é questão 
de justiça.

Falando nisso, Sr. Presidente, também peço a 
V. Exª que coloque, no momento da votação dos re-
querimentos, o Requerimento nº 692, porque se trata 
da sessão solene relativa do Dia dos Corretores de 
Imóveis.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Peço aos Srs Senadores que ainda não votaram 
que exerçam o seu direito. (Pausa.)

Sr. Líder, podemos abrir o painel?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sim, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Todos os Srs Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Votaram SIM 56 Srs Senadores.

Não houve voto contrário.
Nenhuma abstenção.
Total: 56 votos.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

EMENDA CONSTITUCIONAL No , DE 2010 

Altera o art. 31 da Emenda Constitucio-
nal no 19, de 4 de junho de 1998, para dispor 
sobre o quadro de servidores civis e milita-
res dos ex-Territórios Federais do Amapá e 
de Roraima, possibilitando que nele sejam 
incluídos os admitidos regularmente até a 
data de instalação dos Estados.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3o do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1o O caput do art. 31 da Emenda Constitu-
cional no 19, de 4 de junho de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 31. Os servidores públicos federais 
da administração direta e indireta, os servidores 
municipais e os integrantes da carreira policial 
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e 
de Roraima que comprovadamente encontra-
vam-se no exercício regular de suas funções 
prestando serviços aqueles ex-Territórios na 
data em que foram transformados em Estados; 
os policiais militares custeados pela União que 
tenham sido admitidos por força de lei federal; 
os servidores civis nesses Estados com vínculo 
funcional já reconhecido pela União; e, ainda, 
mediante opção, os servidores e os policiais 
militares admitidos regularmente nos quadros 
dos Estados do Amapá e de Roraima até a 
data da posse do primeiro Governador eleito, 
1o de janeiro de 1991, constituirão quadro em 
extinção da administração federal, assegurados 
os direitos e as vantagens inerentes aos seus 
servidores, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

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

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, quero agradecer a todas as Srªs e Srs Senadores 
que aprovaram essa emenda constitucional...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Quero registrar aqui o prestígio que V. Exª demons-
trou nessa votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, quero agradecer a todas as Srªs e Srs Se-
nadores que ajudam o meu Estado de Roraima e o 
Estado do Amapá a progredir e a fazer justiça com os 
servidores. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 100, DE 2007

Terceira sessão, em segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 100, 
de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Alvaro Dias, que dá nova redação 
às alíneas “b” e “c” do Inciso XXIII do art. 21 
da Constituição Federal, para autorizar a pro-
dução, a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para pesquisa e uso médico.

Em discussão.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM - 

PI) – Para discutir.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu queria en-
caminhar o voto do Democratas. O Democratas vota 
“sim”, com a PEC nº 6, do Senador Alvaro Dias. Aplau-
de a iniciativa do Senador Alvaro Dias. Portanto, o voto 
do Democratas é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM - PI) 
– Votação da proposta, em segundo turno.

Os Senadores poderão orientar as suas Ban-
cadas.

Os Srs. e Srªs Senadoras já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM - 
PI) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 
Sr. Presidente, aproveitando o período...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O voto do 
PSDB é “sim”. Evidentemente, esperamos que o voto 
de todos os Srs. Senadores, por unanimidade, apro-
vem essa proposta.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-
te, para encaminhar.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – O PMDB 
encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, solicito a presença de todos os Senadores 
do PSDB e esclareço que esta matéria é uma matéria 
pela qual o Senador Alvaro Dias tem lutado há muitos 
anos e que é da maior relevância para o País, seja no 
plano da saúde das pessoas, no combate ao câncer, 
por exemplo, seja do ponto de vista econômico, inclu-
sive, com a quebra do monopólio desse produto de 
alto alcance.

Portanto, o voto do PSDB é, obviamente, seguin-
do o Senador Alvaro Dias, “sim”.

Nós convocamos todos os Senadores tucanos a 
comparecerem a esta relevante votação. E, pelo que 
eu vejo, pela marcha dos números, vejo que o quó-
rum será alcançado muito rapidamente, o que mostra 
a sensibilidade e a generosidade dos Senadores que 
conformam esta Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Com a palavra o Sr. Relator, Senador César Borges 
e, em seguida, o Senador Francisco Dornelles. 

Com a palavra o Senador César Borges. 
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
fui Relator, com muita honra, dessa PEC nº 100, do 
Senador Alvaro Dias, e fizemos, com muita satisfa-
ção, porque...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador César Borges, eu apenas pediria a pre-
sença do Senador Romero Jucá aqui à Presidência, 
para que se discutam alguns procedimentos a serem 
adotados.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Por-
que permitirá essa PEC que muitas vidas sejam salvas. 
Porque só dois órgãos estatais, que estão localizados 
na Região Sudeste, estão autorizados a produzir ra-
dioisótopos. E o abastecimento do serviço de saúde 
localizado nas regiões afastadas desses centros é di-
ficultado ou mesmo impedido.

Ademais, a logística envolvida no transporte des-
ses produtos a longa distância acaba por encarecer 
muitos procedimentos médicos que o utilizam. O re-
sultado da situação é que uma parcela significativa 
de pacientes deixa de ter acesso a esses recursos 
médicos, enquanto outros ficam obrigados a deslocar-
se com ônus financeiro, desconforto e mesmo risco 
de agravamento de suas condições de saúde até os 
centros que dispõem da tecnologia. Esta PEC é justi-
ficada como necessária, porque vai propiciar a toda a 
população brasileira uma inestimável ferramenta para 
diagnósticos e terapias.

Portanto, Sr. Presidente, eu queria, neste momen-
to, parabenizar, mais uma vez, o Senador Alvaro Dias 
e dizer da minha imensa satisfação de poder ter sido 

o Relator da PEC nº 100, que eu espero ver aprovada 
por unanimidade nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Com a palavra, o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Cumprimento o Senador César Borges 
pelo relatório do projeto de autoria do Senador Alvaro 
Dias. Eu acho que ele veio com atraso em razão da 
grande dificuldade que os médicos têm para a identifi-
cação do câncer, visto que, sem esse produto, jamais 
poderiam identificá-lo, que é de curta duração. Quer 
dizer, é produzido pelo Canadá. Infelizmente, as má-
quinas do Canadá não estão conseguindo produzir o 
suficiente e o Brasil tem pouca produção. Com essa 
liberalização, vários hospitais poderão, sem dúvida, 
produzir o contraste e, assim, muitas vidas serão sal-
vas em razão da identificação da doença. Dessa forma, 
poder-se-á proceder ao tratamento necessário para a 
cura do câncer.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Com a palavra, o nobre Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, também manifesto 
a concordância com a PEC, mas trago um outro as-
sunto enquanto terminamos a votação. Refiro-me às 
péssimas condições de rodovias no Estado de Minas 
Gerais. Nesse fim de semana, a rodovia que liga Belo 
Horizonte a Vitória foi palco de novos desastres, no-
vos acidentes, interrupção de tráfego, sem solução. 
Não se fala na decisão que é necessário tomar, que 
é a duplicação inadiável. O Governo Federal não faz, 
nem deixa fazer, Presidente. Nós, os três Senadores 
mineiros, estivemos com o Ministro dos Transportes 
em 2008.

Voltamos em 2009. A promessa era a mesma. Que 
o Governo iria fazer o projeto de concessão. Depois 
que queria fazer a duplicação. Nada se faz e continua 
a mesma situação. E não venham criticar e dizer que 
o Governo do PSDB não fez, porque o Governo do 
PSDB fez. Duplicou a Fernão Dias, de Belo Horizonte 
até São Paulo. Enquanto nós estivemos no Governo 
Federal, nós conseguimos avançar, sim. Agora, nes-
te Governo é que não se fez nada para resolver esse 
grave aspecto da rodovia que liga Belo Horizonte ao 
Vale do Aço e à Vitória. 

De maneira, Sr. Presidente, que é mais um mo-
mento de levantarmos a pressão para que finalmente 
o Governo tome uma decisão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Indagamos dos Srs. Senadores se todos já vo-
taram.(Pausa.)
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O Senador Eduardo Suplicy já votou?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Já votei, Sr. Presidente 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, eu queria encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – O Senador Eduardo Suplicy pediu a palavra. Em 
seguida, eu darei a V. Exª.

Eu até pensei que fosse para justificar o voto.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também quero 
aqui externar o meu apoio para que também possa o 
Projeto de Lei da Câmara nº 1 ser apreciado hoje por 
todos nós, atendendo a esse clamor de todos que tra-
balham como assistente social no Brasil.

Eu dialoguei, há pouco, com as assistentes so-
ciais, formulei uma indagação que as pessoas aqui po-
derão estar perguntando: se as centrais sindicais estão 
solicitando a redução da jornada de trabalho para até 
40 horas – e isso ainda tem sido difícil, sendo que se 
planeja fazer por etapas –, será que os outros servido-
res não estariam se sentindo discriminados? Recebi a 
ponderação de que, no caso dos assistentes sociais, 
a natureza do seu trabalho é de tal ordem, pela ten-
são de estarem lidando com problemas sociais muito 
sérios e de diversas pessoas em condições muitas 
vezes difíceis, que seria próprio que eles possam bem 
realizar esse trabalho em 30 horas e terem um tempo 
adicional, seja para atividades de aperfeiçoamento, 
de ensino, de pesquisa, de leitura, seja para outras 
atividades que complementem o aprimoramento da 
formação dos assistentes sociais. 

Então, parece-me justificado. E eu gostaria de 
propor que, efetivamente, voltemos a essa matéria.

Mas também gostaria de aqui informar que mais 
de 700 servidores da Justiça estiveram hoje – inclusive 
assistentes sociais que estão irmanados nesta bata-
lha –, no Tribunal de Justiça de São Paulo para que 
reconheça as reivindicações dos servidores da Jus-
tiça, foram ao Conselho Nacional de Justiça, onde o 
Conselheiro Marcelo Neves propôs que houvesse um 
bom entendimento com o Tribunal de Justiça e com o 
Presidente Cezar Peluso e com os demais membros 
do Conselho Nacional de Justiça e houve uma reco-
mendação ao Tribunal de Justiça que possa suspen-
der a punição de não pagar os dias parados para que, 
assim, se possa chegar a um bom entendimento e dar 
um fim à greve, que, nesta sexta-feira, se continuar, 
completará 100 dias. 

Então, quero aqui cumprimentar a decisão do 
Conselho Nacional de Justiça e solicitar por parte dos 
membros do Tribunal de Justiça e do seu Presidente 
Santos que possa chegar ao melhor entendimento com 
todos os servidores do Tribunal de Justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM - PI) 

– Vou encerrar a votação com a devida concordância 
dos Srs. Líderes.

Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)

199ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39660 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39661 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM - PI) 
– Votaram SIM 52 Srs. Senadores.

Não houve votos contrários.
Houve 01 abstenção. 
Total de votos: 53 votos.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 1.169, DE 2010 
(DaComissão Diretora)

Redação final da Proposta de Emenda 
Constituição no 100, de 2007.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
apresenta a redação final da Proposta de Emenda a 
Constituição n° 100, de 2007, que dá nova redação as 
alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do art. 21 da Constitui-
ção Federal, para autorizar a produção, a comerciali-
zação e a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e use médicos.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de agosto de 
2010. – Senador Heráclito Fortes (Relator) – Senador 
Cícero Lucena – Senador Cesar Borges – Senador 
Adelmir Santana.

ANEXO AO PARECER N° 1.169, DE 2010.

Redação final da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 100, de 2007.

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N° 1.169, DE 2010

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.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1°. As alíneas “b” e “c” do inciso XXIII do art. 
21 da Constituição Federal passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 21.  ................................................
XXIII –  ..................................................
 ..............................................................
b) sob regime de permissão, são autori-

zadas a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para a pesquisa e usos agrícolas 
e industriais;

c) sob regime de permissão, são auto-
rizadas a produção, a comercialização e a 

utilização de radioisótopos para a pesquisa e 
uso médicos;

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

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM - PI) 
– A matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V. Exª se esqueceu da minha intervenção, mas, se me 
permite, eu gostaria de fazer uma observação rápida 
de que a relevância dessa matéria vai além daquilo que 
a gente possa prever agora. Eu acompanhei muito de 
perto o tratamento do Vice-Presidente José Alencar.

Ele se tratava com radioisótopos, com glicose e 
flúor feitos no Rio de Janeiro e sempre lamentava que 
doentes como ele, com tumores, das regiões Norte e 
Nordeste, tinham dificuldades de receber esses radio-
isótopos e de ter tratamento adequado exatamente 
pela distância.

Acredito que, neste momento em que quebramos 
o monopólio, mas mantemos o controle de qualidade, 
de produção, no CNEN, estamos atendendo às aspira-
ções justas e legítimas daqueles brasileiros que estão 
enfrentando momentos difíceis, sobretudo na sua luta 
contra o câncer.

Então, espero que a Câmara dos Deputados se 
debruce com a atenção necessária sobre esse proje-
to e possa aprová-lo em tempo muito menor do que 
fizemos no Senado Federal, para darmos, assim, aos 
pacientes brasileiros a oportunidade, em qualquer re-
gião do País, de terem radioisótopos para fazer o seu 
tratamento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Pela ordem também, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Sena-

dor Demóstenes...
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Demóstenes Torres.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, eu queria fazer um apelo: que nós pudéssemos 
abrir o painel para o Projeto de Lei Complementar nº 
10, de 2010, que cria o Estado Maior das Forças Ar-
madas. São necessários 41 votos “sim” para votação. 
Enquanto as questões de ordem são levantadas, po-
deríamos antecipar e cuidar da votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Romero Jucá, a essa matéria tem que 
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ser dado um parecer em plenário. Então, é preciso que 
cumpramos essa etapa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se V. Exª 
passar para mim, eu dou o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não. Vamos só encaminhar.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, apenas em relação à postulação do Senador 
Romero Jucá, nós queremos alertar que o PSDB se 
opõe a este projeto. Nós não podemos assumir o com-
promisso de votá-lo. Há questões que devem ser sus-
citadas pelo Partido. A assessoria do PSDB estudou a 
matéria, e nós não estamos prontos para votar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Qual é 
a matéria, Senador?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Projeto de 
Lei Complementar nº 10, que diz respeito...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Cria o 
Estado Maior das Forças Armadas?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A infor-

mação que nós tínhamos é a de que havia acordo para 
votação. Se não há, nós retiramos de pauta.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu peço a 
V. Exª que retire para que nós possamos discutir esta 
matéria de forma adequada.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós re-
tiramos de pauta e vamos para o Projeto de Lei Com-
plementar nº 22.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Tendo em vista a falta de acordo, o projeto está 
retirado de pauta. Se houver entendimento, colocare-
mos, amanhã, na pauta.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Voltará 
à pauta. 

Nós temos, então, o PLC nº 22, de 2010, que 
autoriza a participação da União em fundo desti-
nado à cobertura suplementar do risco do seguro 
rural. Portanto, uma matéria extremamente impor-
tante para a agricultura brasileira, que precisa de 
41 votos “sim”. 

Gostaríamos de votar esta matéria agora, Sr. 
Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Flexa Ribeiro, peço a V. Exª para abrir 
uma votação aqui e, em seguida...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Fique à 
vontade, fique à vontade.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pode ser assim, Senador?

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 22, DE 2010 – COMPLEMENTAR

Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2010 – Comple-
mentar (nº 374/2008-Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, que autoriza a 
participação da União em fundo destinado à cobertura 
suplementar dos riscos do seguro rural; altera dispositivos 
da Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, da Lei Com-
plementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, do Decreto-
Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, do Decreto-Lei 
nº 261, de 28 de fevereiro de 1967; e da Lei nº 4.594, de 
29 de dezembro de 1964; revoga dispositivos da Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991; da Lei nº 10.823, de 19 
de dezembro de 2003; e do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966; e dá outras providências.

O Senador Antonio Carlos Júnior apresentou parecer 
favorável na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Retificando: o parecer favorável é do Senador 
Valter Pereira, com emenda de redação.

São os seguintes os pareceres:

PARECER N° 1.170, DE 2010

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 22, de 2010 – Complementar, do Poder Exe-
cutivo, que autoriza a participação da união 
em fundo destinado a cobertura suplementar 
dos riscos do seguro rural; altera dispositi-
vos da Lei no 10.823, de 19 de dezembro de 
2003, da Lei Complementar n° 126, de 15 de 
janeiro de 2007, do Decreto-Lei n° 73, de 21 de 
novembro de 1966, do Decreto-Lei n° 261, de 
28 de fevereiro de 1967 e da Lei n° 4.594, de 
29 de dezembro de 1964; revoga dispositivos 
da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, da 
Lei n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e 
do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 
1966; e dá outras providências.

Relatora: Senadora Kátia Abreu
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Junior

I – Relatório

Por designação do Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), cabe-me re-
latar, em caráter não terminativo, o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) n° 22, de 2010 – Complementar (PLP 
n° 374, de 2008, na origem), de autoria do Poder Exe-
cutivo (Mensagem Interministerial n° 86 – MF/NIAPA/
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MP, de 27 de maio de 2008), que autoriza à participa-
ção da União em fundo destinado a cobertura suple-
mentar dos riscos do seguro rural; altera dispositivos 
da Lei n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, da Lei 
Complementar n° 126, de 15 de janeiro de 2007, do 
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, do 
Decreto-Lei no 261, de 28 de fevereiro de 1967 e da 
Lei n° 4.594, de 29 de dezembro de 1964; revoga dis-
positivos da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
da Lei n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e do 
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966; e da 
outras providências.

O PLC n° 22, de 2010 – Complementar, em seu 
art. 1°, autoriza a União a participar, na condição de 
cotista, de fundo – conhecido como Fundo de Catás-
trofe – que tenha por único objetivo a cobertura suple-
mentar dos riscos do seguro rural, nas modalidades 
agrícola, pecuária, aquícola e florestal. O futuro fundo 
substituirá o atual Fundo de Estabilidade do Seguro 
Rural (FESR), instituído pelo Decreto-Lei n° 73, de 21 
de novembro de 1966.

Para integralização de suas cotas, a União fica 
autorizada, além dos valores monetários aprovados 
na Lei Orçamentária, a emitir títulos de responsabili-
dade do Tesouro Nacional, títulos esses que seriam 
depositados em instituição financeira pública federal 
e utilizados para alienação e entrega de recursos ao 
fundo. O montante de títulos públicos até o limite de 
R$4 bilhões seriam integralizados em duas parcelas: 
R$2 bilhões no ato da subscrição e o restante em até 
três anos.

Ademais, o Fundo não contará com garantia ou 
aval do Poder Público e responderá por suas obriga-
ções até o limite de seu patrimônio.

O art. 2° do PLC estabelece as condições que 
deverão ser seguidas pelo Fundo, tais como critério 
para criação e regras de disciplinamento do patrimô-
nio. Caso transcorra dois anos e não tenha sido criada 
pessoa jurídica para gestão do Fundo, o IRB – Brasil 
Resseguros S.A. poderá fazê-lo.

O art. 3° do PLC estabelece as condições que o 
Estatuto do Fundo deve atender para que a União possa 
fazer parte do Fundo. O art. 4°, por sua vez, estabelece 
a responsabilidade do Fundo e o art. 5 esclarece os 
deveres e responsabilidade aplicáveis ao Fundo nos 
termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(a Lei de Sociedade por Ações).

Os arts. 6° e 7° do PLC n° 22, de 2010 – Com-
plementar, estatuem que os rendimentos do Fundo 
terão isenção do Imposto Sobre a Renda quanto aos 
ganhos líquidos mensais e à retenção na fonte sobre 
os rendimentos auferidos em operações e aplicações 
financeiras de renda fixa e renda variável, contribui-

ção social sobre o lucro líquido – CSLL, contribuição 
para o financiamento da seguridade social – COFINS 
e contribuição para o PIS/Pasep.

O art. 8° estabelece benefícios tributários para se-
guradoras, resseguradoras e empresas agroindustriais 
na apuração do Lucro Real e da base para a CSLL.

O art. 9° condiciona a dissolução do Fundo à 
inexistência de riscos a serem cobertos e estabelece 
condições para destinação de eventual patrimônio re-
manescente.

Os arts. 10 e 11 estabelecem, respectivamente, 
o campo de atuação do Órgão regulador de seguros 
e regras para operação do Fundo por parte da insti-
tuição administradora.

Pelo teor do art. 12 do Projeto, caberá ao Con-
selho Monetário Nacional (CMN) definir as diretrizes 
para aplicação dos recursos do Fundo, e, pelo ditame 
do art. 13, a instituição administradora do fundo o fiel 
cumprimento das regras vigentes para Sistema Nacio-
nal de Seguros Privados e de operações de seguros 
e resseguros de que trata o Decreto-Lei no 73, de 21 
de novembro de 1966.

O art. 14 estabelece a criação de núcleo de es-
tudo em parceria com a iniciativa privada para apoiar 
o desenvolvimento, aperfeiçoamento e gestão susten-
tável do seguro rural no Brasil.

O art. 15 propõe a alteração da Lei n° 10.823, 
de 19 de dezembro de 2003, para definir que as sub-
venções ao amparo desta lei constem da rubrica orça-
mentária Órgão Operações Oficiais de Crédito (02C), 
recursos sob supervisão do Tesouro Nacional – Mi-
nistério da Fazenda, para revogar a regra de que os 
percentuais sobre prêmios ou montantes máximos 
de subvenção econômica sejam estabelecidos com 
vinculação a Lei Orçamentária Anual, para redefinir 
critérios para o estabelecimento dos percentuais de 
prêmios e outras regras gerais a serem seguidas na 
operação do seguro rural.

O art. 16 propõe a alteração da Lei Complementar 
n° 126, de 15 de janeiro de 2007, para, entre outros, 
adaptar a legislação sobre resseguro, retrocessão, a 
criação do Fundo, e para equiparar este a um resse-
gurador local.

O art. 17 propõe ajuste ao art. 108 do Decreto-
Lei n° 73, de 1966, para incluir a retrocessão no rol 
de normais cujas penalidades do artigo se aplicam em 
caso de descumprimento.

O art. 18 do Projeto propõe a extinção do Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural – FESR, em prazo e 
forma a regulamentar, a partir da vigência do Fundo 
proposto, e incumbe o IRB – Brasil Resseguros S.A. 
da gestão até a sua completa liquidação.

203ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39664 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

Os arts. 19 e 20 alteram o Decreto-Lei n° 73, de 
1966, para definir condições de constituição e extin-
ção de entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem.

O art. 21 propõe modificações no Decreto-Lei no 
261, de 28 de fevereiro de 1967, para modificar com-
petência do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) por decorrência das alterações propostas nos 
arts. 19 e 20 do PLC Complementar.

O art. 22 estabelece a cláusula de vigência e, por 
fim, o art. 23 estatui a cláusula de revogação.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi apro-
vada nas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), com 
parecer do nobre Deputado MOACIR MICHELETTO; 
Finanças e Tributação (CFT), com parecer de plenário 
do ilustre Deputado ZONTA; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), com parecer do insigne De-
putado JOSÉ GENOÍNO, que também é o autor da 
redação final dada pela CCJC.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído para 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); 
de Agricultura e Reforma Agrária (CRA); e de Assuntos 
Econômicos (CAE).

Não foram apresentadas emendas ao PLC n° 22, 
de 2010 – Complementar.

II – Análise

Nos termos do art. 101 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), cabe a esta Comissão mani-
festar-se quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
regimentalidade e juridicidade do PLC n° 22, de 2010 
– Complementar. Entendemos que se insere na com-
petência emanada também a análise da proposição 
quanto à técnica legislativa.

No tocante à constitucionalidade, estão obedeci-
dos os requisitos constitucionais que dizem respeito à 
competência legislativa da União, em especial quan-
to ao disposto no inciso VI do art. 22, da Constituição 
Federal (CF) que determina ser competência privativa 
da União legislar sobre política de crédito, câmbio, se-
guros e transferência de valores.

Igualmente estão atendidos os requisitos relativos 
às atribuições do Congresso Nacional (art.s 48 e 49, 
caput, CF). Da mesma forma, o Projeto em tela não 
invade competência privativa da Câmara dos Deputa-
dos (art. 51, caput, CF), tampouco do Senado Federal 
(art. 52, caput, CF).

Mister se faz, também, mencionar que os requi-
sitos à iniciativa da propositura de leis complementa-
res e ordinárias foram integralmente respeitados (art. 
61, caput, CF). Por fim, entendemos que os requisitos 
insculpidos no art. 192 da CF, foram integralmente 
atendidos, ou seja, que o sistema financeiro nacional 
e todas as partes que o compõem devam ser regula-
dos por leis complementares.

Portanto, quanto à espécie normativa a ser uti-
lizada, verifica-se que a opção por um projeto de lei 
complementar revela-se correta, pois a Constituição 
Federal reserva o tratamento da matéria à lei com-
plementar.

No tocante a juridicidade, a proposição se afigura 
perfeita, pelos seguintes motivos: o meio eleito para 
o alcance dos objetivos pretendidos (normatização 
via edição de lei) 6 o adequado; a matéria nele trata-
da inova o ordenamento jurídico; possui o atributo da 
generalidade; se revela compatível com os princípios 
estruturantes do sistema de direito pátrio; e se afigura 
dotado de potencial de coercitividade.

Acerca do mérito, entendemos que a proposta 
coloca o Brasil em linha com instrumentos modernos 
de dispersão de risco e trata de forma apropriada a 
existência de riscos autocorrelacionados.

A construção do modelo de seguro rural propos-
to no PLC n° 22, de 2010 – Complementar, distingue 
quatro elementos essenciais e inovadores para o su-
cesso da proposta em analise:

I – O, fomento a aplicação de conhecimento cien-
tifico de ponta, produzido por meio dos zoneamentos 
agroclimáticos;

II – a criação de suporte financeiro sintonizado, 
como um programa de subvenção ao premio do se-
guro equilibrado;

III – a construção de um colchão de liquidez, pro-
duzido por meio do Fundo proposto, gerido de forma 
multipartite, para momentos de catástrofes; e

IV – a criação de um centro de inteligência, com 
a instituição do núcleo de estudos para gestão susten-
tável do seguro rural.

Destarte, esses elementos combinam conheci-
mento, instrumentos financeiros acurados, prudência 
no controle de eventos inesperados e atuação estraté-
gica para formação de conhecimento futuro para pre-
venir o recorrente e famigerado endividamento rural a 
que o produtor tem sido submetido ha décadas nesse 
Pais. Assim, a solução desse grave problema aponta 
para o caminho da construção de um novo paradigma 
para gestão de política agrícola e a decisão corajosa 
de aprovação da Proposta pelo Parlamento pode gerar 
condições para que o Brasil, que já é referencia em 
diversos setores do agronegócio, se tome também 
modelo de seguro rural eficaz para o mundo.

Relativamente a técnica legislativa, entende-se 
que o Projeto esta vazado na boa técnica legislativa de 
que tratam as Leis Complementares n°s 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, e 107, de 26 de abril de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n° 22, de 2010 – Comple-
mentar. – Senador Demóstenes Torres, Presidente.
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PARECER N° 1.171, DE 2010

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 22, de 2010 – Complementar, do Poder 
Executivo, que autoriza a participação da 
União em fundo destinado à cobertura su-
plementar dos riscos do seguro rural; al-
tera dispositivos da Lei n° 10.823, de 19 de 
dezembro de 2003, da Lei Complementar n° 
126, de 15 de janeiro de 2007, do Decreto-
Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, do 
Decreto-Lei n° 261, de 28 de fevereiro de 
1967 e da Lei n° 4.594, de 29 de dezembro 
de 1964; revoga dispositivos da Lei n° 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, da Lei n° 10.823, 
de 19 de dezembro de 2003, e do Decreto-
Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966; e dá 
outras providências.

Relator: Senador Valter Pereira

I – Relatório

Sob análise, na Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária (CRA), em caráter não terminativo, o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 22, de 2010 – 
Complementar (PLP no 374, de 2008, na origem), de 
autoria do Poder Executivo, que autoriza a participação 
da União em fundo destinado à cobertura suplemen-
tar dos riscos do seguro rural, altera leis e dá outras 
providências.

O PLC n° 22, de 2010 – Complementar, em seu 
art. 1°, autoriza a União a participar, na condição de 
cotista, de fundo – conhecido como Fundo de Catás-
trofe – que tenha por único objetivo a cobertura suple-
mentar dos riscos do seguro rural, nas modalidades 
agrícola, pecuária, aquícola e florestal. O instrumento 
substituirá o atual Fundo de Estabilidade do Seguro 
Rural (FESR), instituído pelo Decreto-Lei n° 73, de 21 
de novembro de 1966. 

O art. 2° do PLC estabelece as condições que 
deverão ser seguidas pelo Fundo, tais como critério 
para criação e regras de disciplinamento do patrimônio. 
Caso transcorram dois anos e não tenha sido criada 
pessoa jurídica para gestão do Fundo, o IRB – Brasil 
Resseguros S.A., poderá fazê-lo.

Já o art. 3° do PLC estabelece as condições 
estatutárias para que a União possa fazer parte do 
Fundo. O art. 4º, por sua vez, estabelece a responsa-
bilidade do Fundo, e o art. 5º esclarece os deveres e 
responsabilidade aplicáveis ao Fundo nos termos da 
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a Lei de 
Sociedade por Ações).

Os artigos 6° e 7° estatuem que os rendimentos 
do Fundo terão isenção do Imposto sobre a Renda, 
inclusive quanto aos ganhos líquidos mensais e à re-
tenção na fonte sobre os rendimentos auferidos em 
operações e aplicações financeiras de renda fixa e 
renda variável, Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, e contribuição para o 
PIS/Pasep.

O art. 8° estabelece benefícios tributários para se-
guradoras, resseguradoras e empresas agroindustriais 
na apuração do Lucro Real e da base para a CSLL, 
enquanto o art. 9° condiciona a dissolução do Fundo 
à inexistência de riscos a serem cobertos e estabele-
ce condições para destinação de eventual patrimônio 
remanescente.

Os artigos 10 e 11 fixam o campo de atuação do 
órgão regulador de seguros e as regras para operação 
do Fundo por parte da instituição administradora.

Pelo teor do art. 12 do projeto, caberá ao Con-
selho Monetário Nacional (CMN) definir as diretrizes 
para aplicação dos recursos do Fundo. Pelo ditame 
do art. 13, a instituição administradora do fundo terá 
a incumbência do fiel cumprimento das regras vigen-
tes para o Sistema Nacional de Seguros Privados e 
de operações de seguros e resseguros de que trata o 
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966.

O art. 14 estabelece a criação de núcleo de es-
tudo em parceria com a iniciativa privada para apoiar 
o desenvolvimento, aperfeiçoamento e gestão susten-
tável do seguro rural no Brasil.

O art. 15, por seu turno, propõe a alteração da Lei 
n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, para:

a) definir que as subvenções ao ampa-
ro desta lei constem da rubrica orçamentária 
“Órgão Operações Oficiais de Crédito (02C)”, 
recursos sob supervisão do Tesouro Nacional 
– Ministério da Fazenda;

b) revogar a regra de que os percentuais 
sobre prêmios ou montantes máximos de sub-
venção econômica sejam estabelecidos com 
vinculação à Lei Orçamentária Anual;

c) redefinir critérios para o estabeleci-
mento dos percentuais de prêmios e outras 
regras gerais a serem seguidas na operação 
do seguro rural.

O art. 16 propõe a alteração da Lei Complementar 
n° 126, de 15 de janeiro de 2007, para, entre outros, 
adaptar a legislação sobre resseguro, retrocessão, à 
criação do Fundo, e para equiparar este a um resse-
gurador local. O art. 17 propõe ajuste ao art. 108 do 
Decreto-Lei n° 73, de 1966, para incluir a retrocessão 
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no rol de normas cujas penalidades do artigo se apli-
cam em caso de descumprimento.

O art. 18 do projeto propõe a extinção do Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural – FESR, em prazo e 
forma a regulamentar, a partir da vigência do Fundo 
proposto, e incumbe o IRB – Brasil Resseguros S. A., 
da gestão até a sua completa liquidação.

Os artigos 19 e 20 alteram o Decreto-Lei n° 73, 
de 1966, para definir condições de constituição e ex-
tinção de entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem.

O art. 21 propõe modificações no Decreto-Lei 
n° 261, de 28 de fevereiro de 1967, para alterar com-
petência do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) por decorrência das alterações propostas nos 
artigos 19 e 20 do PLC Complementar.

O art. 22 estabelece a cláusula de vigência e, por 
fim, o art. 23 estatui a cláusula de revogação.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi 
aprovada nas Comissões de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), 
com parecer do Deputado Moacir Micheletto; Finan-
ças e Tributação (CFT), com parecer de plenário do 
Deputado Zonta; e Constituição e Justiça e

de Cidadania (CCJC), com parecer do Deputado 
José Genoíno, que também é o autor da redação final 
dada pela CCJC.

No Senado Federal, o projeto foi distribuído para 
as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), e de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Na CCJ, o PLC no 22, de 2010 – Complementar 
recebeu parecer favorável, do Relator ad hoc, Sena-
dor ANTONIO CARLOS JÚNIOR.

Não foram apresentadas emendas ao PLC no 22, 
de 2010 – Complementar.

II – Análise

Nos termos do inciso X do art. 104–B do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF), cabe a esta 
Comissão manifestar-se principalmente quanto aos 
aspectos de mérito da Proposição por tratar-se de po-
lítica de investimentos, financiamentos agropecuários, 
seguro rural e endividamento rural.

Os aspectos de constitucionalidade, regimentali-
dade e juridicidade do PLC no 22, de 2010 – Comple-
mentar já foram analisados pela CCJ. Por oportuno, 
destacamos que concordamos na íntegra com o enten-
dimento exarado pela CCJ. Assim sendo, entendemos 
que o PLC no 22, de 2010 – Complementar, dispensa 
reparos quanto a esses aspectos.

Entende-se também que o Projeto de Lei da 
Câmara Complementar está vazado na boa técnica 

legislativa de que tratam as Leis Complementares nos 
95, de 26 de fevereiro de 1998, e 107, de 26 de abril 
de 2001, exceto pela cláusula de revogação que não 
prevê revogação de incisos que o PLC tem por obje-
tivo revogar. Por exemplo, a revogação dos incisos I e 
II do art. 5o da Lei no 10.823, de 19 de dezembro de 
2003, constante do art. 15 do Projeto, não consta da 
cláusula de revogação, mas estão com o texto “revo-
gado” no corpo do Projeto.

A questão levantada, que envolve a necessida-
de da observância da boa técnica legislativa, e rele-
vante porque, a prevalecer a versão atual, em vez de 
revogar os incisos, a proposição estaria insculpindo 
nos incisos I e II do art. 5o da Lei no 10.823, de 2003, 
a palavra “revogado”, que não é, com certeza, o obje-
tivo do legislador.

Esse caso, em nossa opinião, é típico para qua-
lificação de emenda de redação, pois corrige uma ino-
cuidade do texto, de modo a aprimorá-lo, sem alterar, 
contudo, o mérito da proposição. Em outras palavras, 
a emenda seria tão somente de redação. A base para 
tal correção seria o art. 234 do RISF.

Com respeito à análise orçamentária e financei-
ra, destaca-se que regimentalmente caberá à CAE a 
análise aprofundada da matéria. Mas nos sentimos no 
dever de expressar a opinião de que os recursos orça-
mentários para a cotização do fundo em moeda corren-
te definidos em lei orçamentária e os títulos públicos 
serão oportunamente autorizados e controlados pelo 
Congresso Nacional, oportunidade em que eventuais 
ajustes para suplementar exigências da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal – LRF poderão ser feitas.

Relativamente ao mérito, entendemos que a pro-
posta cria condições para que a União participe, na 
condição de cotista, do Fundo de Catástrofe, que re-
presentará importante instrumento para cobertura su-
plementar dos riscos do seguro rural, nas modalidades 
agrícola, pecuária, aquícola e florestal.

Ademais, essa medida representa um avanço, 
pois substitui o Fundo de Estabilidade do Seguro Ru-
ral (FESR), instituído pelo Decreto-Lei no 73, de 21 de 
novembro de 1966, mas que nunca criou condições 
efetivas para o desenvolvimento de um mercado de 
seguro rural eficiente no Brasil.

Consideramos que, na integralização de suas 
cotas, a União terá a flexibilidade necessária para 
alocar os meios necessários para atendimento do fim 
a que se destina esse importante instrumento de po-
lítica rural. A União fica autorizada, além dos valores 
monetários aprovados na Lei Orçamentária, a emitir 
títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, títulos 
esses que seriam depositados em instituição financeira 
pública federal e utilizados para alienação e entrega 
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de recursos ao Fundo. O montante de títulos públicos, 
até o limite de R$4 bilhões, seria integralizado em duas 
parcelas: R$2 bilhões no ato da subscrição e o restan-
te em até três anos.

É fundamental destacar, também, que o Fundo 
não contará com garantia ou aval do Poder Público e 
responderá por suas obrigações até o limite de seu 
patrimônio. Assim, o contribuinte fica isento de custo 
fiscal inesperado e desonera-se o Estado de arcar com 
passivos contingentes que surjam sem devida provisão 
orçamentária e financeira.

Não menos importante, deve ser destacado que a 
participação de seguradoras e resseguradoras se dará 
de modo voluntário. Sendo que aquelas instituições 
que optarem por integrar o Fundo terão que adquirir 
cotas, o que nos leva a crer que o sistema proposto 
esteja lastreado em mais compromisso dos agentes 
participantes.

Igualmente inovador é o fato de que o Fundo é 
idealizado para ter natureza privada, com administra-
ção de pessoa jurídica criada para esse fim, regulado 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
e fiscalizado pela Superintendência de Seguros Pri-
vados (SUSEP), o que pode garantir maior eficiência 
econômica ë mais responsabilidade na aplicação de 
seus recursos.

Além disso, a construção do modelo de seguro 
rural preconiza a utilização de informações de zonea-
mentos agroclimáticos e a criação de núcleo de estu-

dos para promoção de gestão sustentável do Fundo 
de Catástrofe.

Por fim, gostaríamos de enfatizar que a cobertura 
suplementar dos riscos de seguro rural nas modalida-
des agrícola, pecuária, aquícola e florestal pode repre-
sentar um instrumento importante no apoio à política 
de apoio e desenvolvimento ao agronegócio brasileiro, 
que tem sido, por um lado, fundamental para produção 
de alimentos a preços acessíveis para a população 
brasileira e, por outro, tem exercido papel essencial 
no equilíbrio macroeconômico a partir de seu saldo 
positivo na balança comercial.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Proje-
to de Lei da Câmara n° 22, de 2010—Complementar, 
com a seguinte emenda de redação:

EMENDA N° – CRA

Dê-se ao inciso II do art. 2 Lei da Câmara n° 22, 
de 2010 – Complementar a seguinte redação:

II – o inciso IV e o parágrafo Único do art. 3° e os 
incisos I e II do art. 5° da Lei n° 10.823, de 19 de de-
zembro de 2003. – Senador Jorge Yanai, Presidente 
– Eventual Senador Valter Pereira, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Passo a palavra ao Senador Valter Pereira para 
proferir parecer sobre a matéria em substituição à Co-
missão de Assuntos Econômicos. 

PARECER Nº 1.172, DE 2010 – PLEN

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o projeto é relevante para 
a agricultura, tanto para o agronegócio como para a 
agricultura familiar. O que se busca aqui é a cobertura 
suplementar dos riscos do seguro rural nas modalida-
des agrícola, pecuária, aquícola e florestal.

E a novidade, a inovação que se propõe aqui é 
uma participação da iniciativa privada na formulação 
desse Fundo de Catástrofe, que substitui o antigo Fun-
do de Estabilidade do Seguro Rural, que deixou muito 
a desejar durante toda a sua existência.

A União vai ter uma participação financeira como 
cotista apenas, mas o fundo terá uma capacidade ge-
rencial própria. O montante que a União vai investir é 
da ordem de R$4 bilhões para a constituição desse 
fundo, sendo R$2 bilhões no ato da subscrição e o 
restante em até três anos. 

Acredito que, com a criação desse fundo, podere-
mos sinalizar para o setor uma maior estabilidade, uma 
maior segurança, capaz de promover o desenvolvimento 
nessa importante área da economia. Portanto, o nosso 
parecer já foi favorável na Comissão de Agricultura e 
aqui nós ratificamos o mesmo entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Há aqui uma questão em que é preciso que haja 
unanimidade para que possamos resolvê-la e ajudar 
a aprovação mais rápida, em homenagem aos assis-
tentes sociais que estão aqui. 

Há um parecer também do Senador Valter Pereira 
na CRA. O que proponho é que façamos, se houver 
concordância de todos, uma só votação, queimando-
se as etapas. É a votação do projeto e da emenda de 
redação. 

Há concordância de todos os Srs. Senadores? 
Em vez de duas votações, se houver concordância, 
faremos apenas uma votação.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Tudo bem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Há concordância?

Senador Romero Jucá? Senador Antonio Car-
los? Senador Arthur Virgílio? O PT, Senador Suplicy, 
concorda? (Pausa.)

Há concordância, portanto. É unanimidade. 
Vamos colocar em votação.

Em votação o projeto e a emenda de redação de 
autoria do Senador Valter Pereira.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Repito: em votação o projeto e a emenda de 
redação.

Vamos preparar o painel para a votação.
Enquanto isso, o Senador Antonio Carlos tem 

a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Sr. Presidente, o Democratas vota “sim”, apoia o pro-
jeto. Portanto, o voto do Democratas é “sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pois não, Senador.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estava junto com a Ministra Eliana Calmon, aqui no ga-
binete do Presidente do Senado, o Senador José Sar-
ney, para que pudéssemos encontrar uma maneira de 
fazer a votação amanhã da sua indicação para compor 
o Conselho Nacional de Justiça. Encontramos a forma. 
Só que, em decorrência disso, não votei a PEC que 
amplia a licença-maternidade para seis meses, pela 
qual peço a V. Exª que compute meu voto – uma vez 
que a votação é aberta, não é votação secreta, isso 
é possível regimentalmente –, porque sou totalmente 
favorável à matéria.

Então, peço a V. Exª que faça o cômputo do meu 
voto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Mesa fará o devido registro da manifestação 
de V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a abertura do painel.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Estamos tomando aqui uma providência técnica.

Pronto, já vamos abrir, portanto, o painel para a 
votação nominal.

Os Srs. Senadores já podem votar.
Senador Flexa Ribeiro com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador He-
ráclito Fortes, eu pediria a V. Exª que também regis-
trasse meu voto favorável à PEC do Senador Alvaro 
Dias, que trata dos radioisótopos para tratamento dos 
atingidos pelo câncer.
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Eu gostaria que V. Exª pudesse registrar o meu 
voto favorável. Eu estava numa reunião fora do ple-
nário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª será atendido.

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do Governo encaminha o voto “sim”. Estamos 
votando agora recursos para ampliação suplementar 
do risco do seguro rural. Portanto, uma matéria que 
beneficia os agricultores do Brasil, e solicito voto “sim”. 
É uma matéria de lei complementar, portanto neces-
sita de 41 votos “sim”. É uma matéria importante de 
ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se encon-
tram em seus gabinetes ou em outras dependências 
da Casa que se dirijam ao plenário para proceder a 
esta importante votação para o País.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Antonio Carlos Valadares com a pala-
vra pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – En-
quanto se processa a votação dessa matéria, eu que-
ria me pronunciar, tal como fizeram outros Senadores, 
de forma favorável ao PLC nº 152, de 2008, que se 
encontra desde abril do ano passado em tramitação 
no Senado Federal. 

Trata-se de uma matéria, de uma proposição que 
veio da Câmara dos Deputados e que reduz a jornada 
de trabalho para 30 horas dos assistentes sociais de 
todo o Brasil.

Devemos ressaltar, Sr. Presidente, que nesta ses-
são e neste plenário, temos a honra de receber vários 
representantes e várias representantes da categoria 
de assistentes sociais, como a Drª Ivanete Boschetti, 
Presidente do Conselho Federal de Serviço Social, e 
assim vários presidentes de Conselhos Regionais de 
todo o Brasil, que, neste momento, também participam 
de um grande evento, composto de mais de três mil 
assistentes sociais do Brasil inteiro, discutindo proble-
mas da profissão e na expectativa de o Senado Fede-
ral, hoje, à noite, dar uma resposta positiva a esta luta 
legítima de redução da jornada de trabalho, essencial 
para o aprimoramento da prestação de serviços pe-
rante as comunidades mais pobres do Brasil. 

Nós sabemos que a atividade de assistente so-
cial é prestada em condições as mais adversas, em 
lugares de alto risco e também em lugares insalubres. 
Atendendo a uma população paupérrima, sofrendo o 
estresse próprio de quem exerce essa atividade, o 
assistente social merece um tratamento diferenciado.

Assim como a Câmara dos Deputados atendeu 
ao apelo da categoria, votando por unanimidade o 
PLC nº 152, nós temos absoluta certeza de que os 
Senadores e Senadoras, conscientes da importância 
dessa reivindicação legítima dessa grande profissão 
que é a de assistente social, vão posicionar-se favo-
ravelmente, ainda hoje, à noite, e poderemos dar esta 
notícia alvissareira e auspiciosa a todos os assistentes 
sociais do Brasil de que o Senado Federal disse “sim” 
à reivindicação da redução da jornada de trabalho dos 
assistentes sociais do nosso País.

Era esse o pronunciamento, Sr. Presidente, que 
eu gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra a Senadora Kátia Abreu. 

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Sem revisão 
da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria 
aqui de comemorar com meus colegas a votação deste 
importante projeto para o Brasil, com a finalidade de 
fornecer cobertura suplementar aos riscos de sinistros 
catastróficos do seguro rural. É um nome comprido, um 
nome meio complicado, mas importantíssimo para os 
agricultores, especialmente pequenos e médios agri-
cultores do País. 

A criação de um fundo de catástrofe é essen-
cial, fundamental para o desenvolvimento do seguro 
rural. Se não tivermos o fundo de catástrofe, o seguro 
rural fica totalmente inviabilizado pois o custo é ele-
vado e a atividade não permite, a sua curta margem 
ou a sua margem negativa, não consegue superar e 
não consegue ter mais esse custo com relação às 
seguradoras. 

Portanto, será catastrófico o sinistro que as segu-
radoras não puderem suportar mesmo quando tiverem 
tomado todas as precauções possíveis como a com-
pra de proteção com resseguradoras, a diversificação 
de coberturas por atividade e região, a acumulação 
de reservas financeiras dentro de parâmetros técni-
cos e que tiverem, enfim, adotado todas as medidas 
prudenciais. 

Portanto, Sr. Presidente, agora os agricultores do 
Brasil têm um alento. 

Quero cumprimentar todos os Srs. Senadores, 
também a Câmara dos Deputados, por este importante 
projeto, relatado pelo Senador Valdir Raupp, de Ron-
dônia, este bravo guerreiro que defende a agricultura, 
e também relatado por mim, na CCJ. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – A Presidência indaga de todos os Senadores se 
já votaram. 

Podemos encerrar o painel? (Pausa.)
Vamos encerrar o painel, portanto. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Votaram 49 SIM.

Não houve votos contrários.
Não houve abstenção.
Total: 49.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Aprovado o projeto e a emenda de redação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Romero Jucá com a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, fizemos aqui um en-
tendimento com as Lideranças, inclusive as da Opo-
sição. Deixaremos o restante das votações nominais 
para amanhã e entraremos nas votações simbólicas, 
iniciando pela votação do PL das assistentes sociais, 
exatamente para que possamos votar rapidamente e 
fazer justiça a essa classe trabalhadora.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Sr. Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de 
afirmar o meu voto “sim” nessa votação, porque eu 
não registrei no painel. Senador Augusto Botelho. Voto 
“sim” nessa votação aí. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Item extrapauta:

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

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada 

a discussão.
Em votação.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– As Srªs e Srs. Senadores que aprovam permaneçam 
como se encontram.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, para encaminhar. Para o PSDB, para en-
caminhar. Serei bem breve.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Para encaminhar?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Cla-
ro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio, para 
encaminhar.

Senadora Patrícia Saboya, V. Exª pede a palavra 
para encaminhar? (Pausa.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, em homenagem a uma categoria que 
muitas vezes diagnostica a situação social grave e 
sequer pode enfrentar as dificuldades que não estão 
ao seu alcance enfrentá-las; por reconhecer o valor e 
o peso dessas que minoram e desses que minoram o 
sofrimento das maiorias desfavorecidas deste País, o 
PSDB, sem dúvida alguma, vota entusiasmadamente 
“sim”, com a anuência de todos os seus Senadores, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o Democratas entusiasticamente 
também vota a favor do projeto. Todos os seus Sena-
dores, se a votação fosse nominal, estariam votando 
a favor. 

Portanto, o Democratas vota “sim”.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-

te, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Em seguida, falará V. Exª. 
Senadora Patrícia Saboya, para encaminhar.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Sr. 

Presidente, estou apenas com uma dúvida. Eu não 
estou entendendo. O que os Senadores acabaram de 
votar já é o projeto das assistentes sociais? Pois não, 
Sr. Presidente. Então, eu quero encaminhar também, 
dizendo da minha alegria de poder hoje votar um pro-
jeto de fundamental importância. Estão aqui as minhas 
companheiras e companheiros do Ceará, e tenho imen-
sa alegria de votar, porque é uma injustiça que se faz 
a uma categoria que enfrenta no dia a dia as mazelas 
de um País ainda tão injusto, tão desigual, onde nos-
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sas crianças, os mais velhos, a minoria, as mulheres, 
infelizmente ainda são cruelmente tratados.

E cabe às assistentes e aos assistentes sociais 
fazer esse trabalho não só de prevenção, mas de acu-
dir e acolher milhões de brasileiros em sua tarefa e em 
sua vocação, que é servir ao nosso País.

Portanto, tem também o meu voto favorável a esta 
categoria tão importante e necessária para o Brasil. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Romeu Tuma, com a palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senador, em 
nome do PTB, votaremos favoravelmente, haja vista 
a importância da profissão do assistente social, que 
enfrenta grandes dificuldades na sua atividade em 
benefício da sociedade brasileira, principalmente dos 
menos favorecidos. Então, votaremos, por unanimida-
de, favorável a este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, quero encaminhar em nome do meu parti-
do, até porque essa categoria faz parte dos chamados 
primeiros socorros da sociedade brasileira. É onde o 
cidadão menos favorecido se socorre num primeiro 
momento. E na luta, Sr. Presidente, que eu travei, as 
bandeiras que eu tenho travado neste País, de manei-
ra muito especial agora, a luta de combate a abuso de 
crianças neste País, o assistente social é uma figura 
absolutamente importante, que, junto com a sociedade 
brasileira, que quer ver uma família mais fortalecida e 
crianças longe de qualquer tipo de abuso, essa cate-
goria é absolutamente importante e parceira. 

Por isso, como Presidente da CPI da Pedofilia, o 
meu voto é com alegria dobrada, neste momento, em 
favor dessa categoria muito importante.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Com a palavra a Senadora Rosalba.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Para en-

caminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – V. Exª está inscrito.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Eu 

queria aqui, mais uma vez, registrar total apoio para 
a aprovação das assistentes sociais. Já tinha feito os 
motivos por que defendo essa categoria e queria aqui 
dizer o meu voto “sim”.

Quero também, Sr. Presidente, deixar o registro 
do meu voto ao seguro rural, porque, no momento em 
que cheguei, aqui, ao plenário, a votação tinha sido 
encerrada. Mas o meu voto é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Para 
encaminhar favoravelmente pelo PSDB a votação em 
favor do projeto que regulamenta a carga horária das 
assistentes sociais. Essa categoria tem um trabalho 
da maior importância em todo o Brasil, em especial 
nas regiões menos desenvolvidas, como a Amazônia 
e o meu Estado do Pará, e merecem o apoio de todos 
nós, e temos certeza absoluta, por tudo aquilo que já 
foi dito. Todos os partidos, por intermédio de suas li-
deranças, vão encaminhar favoravelmente e o projeto 
será aprovado por unanimidade. 

Parabéns a vocês. 
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Com a palavra o Senador Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pelo Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, Herá-
clito Fortes, encaminho favoravelmente. 

Observo que, na presença dos assistentes sociais, 
aqui, há uma maioria muito significativa de mulheres, 
mas há também os homens. E aí o interessante é que 
aqui quase todas as Senadoras mulheres se pronun-
ciaram notando uma... E, aqui, nós averiguamos que 
há uma afinidade muito grande das nossas Senado-
ras com as assistentes sociais, quem sabe por essa 
presença tão significativa da mulher na categoria. Mas 
também, ali, estão os homens. E é importante que nós, 
homens, estejamos sempre cada vez mais sensíveis à 
importância da mulher em todas as profissões, inclusi-
ve à frente de nossas instituições. Para nós, homens, 
é importante perceber que em todas as instituições 
deveremos ter a alternância, ora o homem, ora a mu-
lher, à frente das instituições, inclusive da Presidência 
da República. 

Fica aqui este recado final de apoio a todas as 
assistentes sociais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Com a palavra, o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) 

– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
fico muito feliz porque tenho duas irmãs assistentes 
sociais. Uma delas, a Sônia, trabalhava e aposentou-
se no Hospital Materno-Infantil, em Goiânia. Então, 
tenho conhecimento pleno do que é o trabalho com 
deficientes, com doentes, com crianças, todos aqueles 
que necessitam. A outra, a Elizena, também assistente 
social, até hoje desenvolve um trabalho social muito 
grande. Digo até hoje porque sou quase o caçula da 
minha família. Então, as minhas irmãs têm mais idade 
do que eu.
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Acho que é uma regulamentação merecida. É 
um trabalho extenuante. É um trabalho sacrificante, 
indispensável para a sociedade brasileira. Então, é 
uma questão de justiça o que nós estamos fazendo 
neste momento.

Parabéns! Que Deus possa abençoar, cada vez 
mais, essa categoria para que continue exercendo esse 
papel tão relevante à sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Renato Casagrande.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª será atendido.

Senador Renato Casagrande, com a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 

– ES) – Obrigado, Senador Heráclito Fortes, Presi-
dente.

Só para reafirmar a minha posição: as assistentes 
sociais são fundamentais nos programas e nos proje-
tos de desenvolvimento humano. É fundamental que 
o Brasil tenha a capacidade de implementar projetos 
e programas que deem qualidade de vida às pessoas, 
e esses funcionários são fundamentais, realizam um 
trabalho extenuante.

Por isso, o meu voto é favorável a esse projeto.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Em vo-

tação, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Para encaminhar, Presidente, por favor. Inscreva-me, 
Sr. Presidente, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª está inscrito.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente....

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Vou conceder ao Senador José Nery, que pediu 
a palavra.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, 
Senador Heráclito Fortes, Srªs e Srs. Senadores, apro-
var o PLC nº 152, de 2008, que regulamenta o turno 
de trabalho para 30 horas semanais das assistentes e 
dos assistentes sociais do nosso País, especialmen-
te fazê-lo quando aqui realizam o seu 13º encontro 
nacional de assistentes sociais do nosso País, é uma 
forma de homenagear uma categoria que, pelo seu 
trabalho, tem relevância fundamental no acompanha-
mento de todos os programas sociais de nosso País, 
seja das prefeituras, seja do Governo dos Estados, 
seja da União.

Portanto, é uma questão fundamental para a ca-
tegoria valorizar aqui mais de 60 mil profissionais que 
hoje exercem a sua função com a carga horária de 

mais de 40 horas semanais. E trazer para o patamar 
de 30 horas significa valorizar o trabalho, valorizar a 
sua luta em defesa daqueles que precisam, no dia a 
dia, dessa importante categoria, que serve nas admi-
nistrações públicas principalmente junto às pessoas 
mais empobrecidas.

Portanto, o Senado Federal, ao oferecer essa 
contribuição aos assistentes sociais, homenageia a 
categoria quando aqui realizam esse grande encontro 
nacional dos assistentes sociais do nosso País. 

O nosso voto é favorável, pela aprovação ime-
diata desse projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Jefferson Praia, é para encaminhar a 
votação?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT - AM) – Sr. Pre-
sidente, é para afirmar o meu voto. Posso fazê-lo?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Pode, claro.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Eu quero dizer que temos aqui hoje, neste ple-
nário, diversos assistentes sociais. São pessoas que 
cuidam de pessoas, que amam seres humanos. No 
nosso País, temos de trabalhar dentro do contexto de 
priorizarmos a área social. Esses profissionais são 
importantes dentro desse contexto. Portanto, hoje, o 
Senado Federal certamente aprovará esse projeto de 
grande relevância para toda a área social do Brasil. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Heráclito, eu e o Senador Simon entendemos que, nes-
te momento, o melhor, já que o projeto vai ser votado 
por unanimidade, é não falar e votar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador João Ribeiro.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador João Ribeiro. Em seguida, passo a pa-
lavra a V. Exª. 

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr. 
Presidente, como Líder do PR e em meu nome pes-
soal, quero exatamente me manifestar favoravelmen-
te ao projeto. Esse é um grande projeto. Em nome do 
Senador César Borges, em nome do Senador Alfredo 
Nascimento e do Senador Magno Malta, que são do 

215ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39676 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

meu Partido, e em nome do PTB também – o Senador 
Romeu Tuma está dizendo aqui –, todos somos favo-
ráveis a esse projeto, que traz um grande avanço para 
esses profissionais que trabalham tanto e que ajudam 
tantas pessoas necessitadas no nosso País.

Portanto, o voto do Senador João Ribeiro, o Lí-
der do PR, e os dos nossos companheiros, o Senador 
César Borges e os que aqui citei, são amplamente fa-
voráveis, Sr. Presidente.

Vamos votar!
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, eu quero concluir essas manifesta-
ções de apreço pelos assistentes sociais dizendo que 
se trata de uma profissão predominantemente femini-
na. E as mulheres, nós sabemos, são as mulheres da 
dupla jornada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Os homens lá de cima estão protestando.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Há poucos. A grande maioria são mulheres. Eu acho 
que as mulheres começam a conquistar, nesta Pátria 
brasileira, um lugar de destaque. Acho que essa vo-
tação, Sr. Presidente, engrandece, porque, na índole, 
na vocação feminina existe essa coisa de assistir, de 
cuidar, de ensinar, de dar exemplo, de cuidar do lar, 
de construir a Nação. Aqui eu faço esta homenagem, 
ao votar com as assistentes sociais, às grandes mu-
lheres da minha terra, porque sou filho de uma grande 
mulher, casei-me com uma grande mulher e admiro as 
mulheres brasileiras.

Parabéns a elas, e contem com o voto do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Sr. Pre-

sidente, eu falo em nome do PMDB e do meu próprio 
para dizer do apreço que tenho e que o meu partido 
tem pelas assistentes sociais.

Eu fui Governador do Maranhão e minha mulher, 
Nice Lobão, foi nomeada Secretária de Assistência 
Social. Eu, junto com ela, desempenhamos um papel 
que considero elevado, assistindo às pessoas mais 
carentes e prestigiando as nossas assistentes sociais 
para que elas pudessem alavancar toda essa ajuda 
que nós concedíamos.

Portanto, o PMDB se manifesta favoravelmente 
a esse projeto, com entusiasmo, assim como eu pes-
soalmente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Demóstenes Torres, para uma questão 
de ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. Apenas para fazer um apelo à Casa.

Amanhã, teremos a votação da Ministra Eliana 
Calmon para compor o CNJ. Como ela é a decana, 
vai ser a Corregedora do CNJ. Então, eu pediria aos 
Senadores que ficassem para essa votação e que V. 
Exª fechasse o painel, não abrisse o painel, porque 
precisamos de quórum amanhã, já que todos sabe-
mos que é votação qualificada. São necessários, no 
mínimo, 41 votos para que ela possa ser aprovada, e 
não podemos deixar, de forma alguma, o CNJ sem um 
membro e, pior ainda, sem o seu Corregedor.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Romero.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar que 
vamos votar mais o PLC 14, que resolve a questão de 
Mato Grosso da gleba denominada Maicá, e vamos 
suspender a votação. As outras autoridades e outros 
projetos ficarão para amanhã, exatamente para termos 
quórum amanhã e votarmos as outras matérias.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
ao Líder do Governo e aos demais Líderes compreen-
são para a necessidade de votarmos o PLC nº 4, de 
2005, que é uma matéria extremamente relevante. Eu 
gostaria do posicionamento do Líder sobre isso.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, trago aqui a pre-
ocupação de conterrâneos meus que, neste momento, 
estão assistindo à TV Senado e que pedem para que 
eu solicite – e eu gostaria muito de que todos solicitás-
semos – ao Presidente da Câmara, Deputado Michel 
Temer, que coloque na pauta de votação daquela Casa 
a PEC nº 270, de 2008, de autoria da Deputada Andreia 
Zito, do Rio de Janeiro, do meu Partido, que garante ao 
servidor que se aposentar por invalidez permanente o 
direito a proventos integrais com paridade, desde que 
essa seja decorrente de acidente em serviço, molés-
tia profissional ou doença grave, contagiosa ou incu-
rável. O pleito é justo. Fica aqui o apelo da Liderança 
do PSDB ao Presidente Michel Temer.

Por outro lado, o apelo ao Líder do Governo para 
que concorde em votar agora o PLC nº 4, de 2005, que 
é de extrema relevância.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Nós votaremos o PLC 
nº 4 amanhã, Sr. Presidente, junto com o restante das 
matérias que estão sendo elencadas. Fica o nosso 
compromisso aqui com o Senador Arthur Virgílio. Eu 
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sei que ele é um lutador dessa matéria. Portanto, nós 
vamos atendê-lo amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª se sente atendido 
diante da palavra do Líder Romero Jucá?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sinto-
me, claro! Tenho certeza de que amanhã nós...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Com a palavra, o Senador Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, todo serviço públi-
co é seguramente importante, mas há determinadas 
atividades que se destacam. E, seguramente, a ativi-
dade desenvolvida pelos assistentes sociais é desses 
serviços públicos que se destacam porque requer a 
sensibilidade, o sentimento de humanismo e fortale-
ce a cidadania, sobretudo quando está atendendo os 
mais carentes, os mais pobres, com muito amor, com 
muito carinho, com muita atenção.

Por isso, eu não poderia deixar de somar a mi-
nha manifestação favorável à aprovação deste projeto 
a todas as manifestações que já houve nesta noite, 
Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Em vo-
tação, Sr. Presidente.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Gente, vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Vou colocar em votação.

Antes, porém, quero fazer o registro da minha ale-
gria, da minha satisfação e, acima de tudo, da minha 
honra de, como piauiense – Estado onde o trabalho 
das assistentes sociais é fundamental –, presidir a ses-
são desta noite. Eu quero dizer às assistentes sociais 
piauienses, às assistentes sociais nordestinas, mas, de 
maneira muito especial, às assistentes sociais do Brasil 
que esta Casa faz justiça nesta noite a uma categoria 
que merecia este reparo já há algum tempo.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a ma-

téria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

(Manifestação nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Eu queria a colaboração agora de todos para dar 
prosseguimento à sessão.

A matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI No 152, DE 2008

Acrescenta dispositivo à Lei no 8.662, 
de 7 de junho de 1993, para dispor sobre a 
duração do trabalho do Assistente Social.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

“Art. 5o–A A duração do trabalho de Assis-
tente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Art. 2o Aos profissionais com contrato de trabalho 
em vigor na data de publicação desta Lei é garantida 
a adequação de jornada de trabalho, vedada a redu-
ção do salário.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, votaremos agora o PLC 14, que resolve a 
questão da Gleba Maicá, e votaremos amanhã uma 
série de matérias que já estão combinadas, inclusive o 
PDS 21, de 2010, que coloca o Brasil na Organização 
Ibero-Americana da Juventude. Isso ficará também para 
amanhã. Fica o nosso compromisso aqui.

Portanto, a última matéria de hoje será o PLC 14. 
Há um compromisso também de votar amanhã, 

com o Senador Marcelo Crivella, o PLC 160, das reli-
giões. Hoje votaremos só o 14, que é o da Gleba Mai-
cá, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Antes de passar a Presidência para a Senadora 
Serys, eu queria pedir aos Srs. Senadores um mo-
mento de atenção, aos Srs. Líderes, para colocarmos 
em votação a redação final do Projeto de Lei nº 22, 
de 2010-Complementar, da Câmara. É apenas a re-
dação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 1.173, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n° 22, de 2010 (n° 374, de 2008, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n° 22, de 2010 (n° 374, 
de 2008, na Casa de origem), que autoriza a participa-
ção da União em fundo destinado à cobertura suple-
mentar dos riscos do seguro rural; altera dispositivos 
da Lei n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, da Lei 
Complementar n° 126, de 15 de janeiro de 2007, do 
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, do 
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Decreto-Lei n° 261, de 28 de fevereiro de 1967 e da 
Lei n° 4.594, de 29 de dezembro de 1964; revoga dis-
positivos da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
da Lei n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e do 
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, e dá 
outras providências, consolidando a Emenda n° 1, da 
CRA, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de agosto de 
2010. – Senador Heráclito Fortes, Senadora Sches-
sarenko, Senador. César Borges, Senadora Patrícia 
Saboya.

ANEXO AO PARECER N° 1.173, DE 2010

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara no 22, de 2010 – Complementar (n° 
374, de 2008, na Casa de origem).

Autoriza a participação da União em 
fundo destinado a cobertura suplementar 
dos riscos do seguro rural; altera disposi-
tivos da Lei nº 10.823, de 19 de dezembro 
de 2003, da Lei Complementar n° 126, de 
15 de janeiro de 2007, do Decreto-Lei no 73, 
de 21 de novembro de 1966, do Decreto-
Lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, e da 
Lei n° 4.594, de 29 de dezembro de 1964; 
revoga dispositivos da Lei n° 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, da Lei no 10.823, de 19 
de dezembro de 2003, e do Decreto-Lei n° 
73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É a União autorizada a participar, na con-

dição de cotista, de fundo que tenha por único objetivo 
a cobertura suplementar dos riscos do seguro rural nas 
modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal, 
que passa, nesta Lei Complementar, a ser denomina-
do, simplesmente, fundo.

§ 1° A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada a critério 
do Ministro de Estado da Fazenda:

I – em moeda corrente, até o limite definido na 
lei orçamentária;

II – em títulos públicos, até o limite de 
R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), a ser 
integralizados nas seguintes condições:

a) até R$2.000.000.000,00 (dois bilhões 
de reais) por ocasião da adesão da União ao 
Fundo; e

b) o restante nos 3 (três) anos subse-
quentes.

§ 2° A representação da União na assembleia de 
cotistas observará os termos do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei n° 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 3° O Fundo não contará com garantia ou aval 
do Poder Público e responderá por suas obrigações 
até o limite dos bens e direitos integrantes de seu pa-
trimônio.

§ 4° 0 disposto no § 3° não obstará a União de 
adquirir novas cotas do Fundo, seja para recompor pa-
trimônio eventualmente consumido no cumprimento de 
obrigações próprias do Fundo, seja para atender me-
tas da política de expansão do seguro rural ou outros 
objetivos a discrição do Poder Executivo.

Art. 2° 0 Fundo poderá ser instituído, administrado, 
gerido e representado judicial e extrajudicialmente:

I – por pessoa jurídica criada para esse fim especí-
fico, da qual podem participar, na condição de cotistas, 
sociedades seguradoras, sociedades resseguradoras, 
empresas agroindustriais e cooperativas; ou

II – pelo IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB-Brasil 
Re), caso a hipótese prevista no inciso I do caput 
deste artigo não se materialize no período de 2 (dois) 
anos contado da data de publicação desta Lei Com-
plementar.

§ 1° 0 Fundo terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas e da ins-
tituição administradora.

§ 2° O patrimônio do Fundo será formado:
I – pela integralização de cotas;
II – pelos valores pagos pelas seguradoras e res-

seguradoras, para aquisição de cobertura suplementar 
junto ao Fundo;

III – pelo resultado das aplicações financeiras 
dos seus recursos;

IV – por outras fontes definidas no estatuto do 
Fundo.

Art. 3° A participação da União no Fundo é con-
dicionada a que seu estatuto obedeça as disposições 
desta Lei Complementar.

§ 1º O estatuto do Fundo deverá dispor sobre:
I – a composição e as competências do Conse-

lho Diretor do Fundo, assegurando-se a participação 
de pelo menos 1 (um) representante das sociedades 
seguradoras, 1 (um) representante das sociedades 
resseguradoras, 1 (um) representante das cooperativas 
e 1 (um) representante das empresas agroindustriais 
cotistas do Fundo, desde que seja atendido o que de-
termina o § 8° deste artigo;

II – as atribuições da assembléia de cotistas;
III – as modalidades de cobertura suplementar 

operadas pelo Fundo, podendo diferenciá-las segun-
do o risco das operações ou outros critérios previstos 
no estatuto;
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IV – os limites de cobertura de risco transferíveis 
ao Fundo pelas sociedades seguradoras ou ressegu-
radoras;

V – a remuneração da instituição administradora.
§ 2° Os votos da União, sociedades seguradoras, 

sociedades resseguradoras e empresas agroindustriais 
na assembleia de cotistas serão distribuídos na pro-
porção do número de cotas de cada um.

§ 3° Alterações no estatuto do Fundo serão de-
cididas pela assembleia de cotistas. 

§ 4° O Fundo não poderá pagar rendimentos a 
cotistas.

§ 5° Os cotistas do Fundo poderão, conforme 
dispuser o estatuto:

I – solicitar o resgate de suas cotas, desde que 
haja recursos não comprometidos com coberturas 
contratadas pelo Fundo;

II – transferir a propriedade de suas cotas.
§ 6° A sociedade seguradora ou resseguradora 

que optar por operar com o Fundo deverá, nos termos 
e condições previstos no estatuto do Fundo:

I – subscrever cotas do Fundo;
II – contratar cobertura suplementar ofertada pelo 

Fundo para a totalidade da carteira de risco retido nas 
modalidades de seguro rural de que trata o art. 1°.

§ 7° Da mesma forma que as sociedades segura-
doras e resseguradoras, as empresas agroindustriais 
e as cooperativas que optarem por participar do Fun-
do deverão subscrever cotas, nos termos e condições 
previstos no estatuto do Fundo.

§ 8° O estatuto do Fundo definirá o número míni-
mo de cotas que devem ser subscritas e integralizadas 
pelas sociedades seguradoras, sociedades ressegu-
radoras ou empresas agroindustriais e cooperativas 
para assegurar representação no Conselho Diretor 
do Fundo.

§ 9° A obrigatoriedade de contratação de co-
bertura suplementar para a totalidade da carteira de 
que trata o inciso II do § 6° levará em consideração as 
operações de todo o grupo econômico a que pertencer 
a sociedade seguradora ou resseguradora, podendo 
o estatuto do Fundo definir parâmetros ou exceções 
para aplicação dessa regra.

Art. 4° O Fundo terá direitos e obrigações pró-
prias, pelas quais responderá exclusivamente com seu 
patrimônio, eximindo-se a instituição administradora 
do Fundo, a União e os demais cotistas de obrigações 
que são próprias do Fundo.

Art. 5º Aplicam-se aos membros do Conselho 
Diretor do Fundo e aos gestores da instituição admi-
nistradora do Fundo os deveres e responsabilidades 
de que tratam os arts. 153 a 159 da Lei n°6.404, de 
15 de dezembro de 1976.

Art. 6° Os rendimentos auferidos pela carteira 
do Fundo não se sujeitam à incidência de imposto de 
renda na fonte ou do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF), devendo integrar a base de 
cálculo dos impostos e contribuições devidos pelo co-
tista, na forma da legislação vigente, quando houver 
o resgate de cotas, total ou parcial, ou por ocasião da 
dissolução do Fundo.

Art. 7° As receitas do Fundo não estarão sujeitas 
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) e à Contribuição para o PIS/Pasep.

§ 1° O disposto no caput deste artigo não se 
aplica às receitas de administração ou gerência au-
feridas pela instituição de que trata o art. 2° desta Lei 
Complementar.

§ 2° As receitas de administração ou gerência do 
Fundo permanecem sujeitas às normas da legislação 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vigentes 
anteriormente às Leis n° 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e n° 10.823, de 19 de dezembro de 2003, 
observado o disposto no § 3°.

§ 3° As receitas de administração ou gerência 
de que trata o § 2° são sujeitas às alíquotas referidas 
no art. 1° da Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, e no art. 18 da Lei n° 10.684, de 30 
de maio de 2003.

Art. 8° O valor das cotas do Fundo adquiridas por 
seguradoras, resseguradoras e empresas agroindus-
triais poderá ser deduzido:

I – do lucro real, para efeito de imposto de ren-
da; e

II – da base de calculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Liquido (CSLL).

Art. 9° A dissolução do Fundo será condicionada 
a inexistência de riscos por ele cobertos.

Parágrafo único. Dissolvido o Fundo, seu patrimô-
nio será distribuído entre os cotistas, na proporção de 
suas cotas, com base na situação patrimonial a data 
da dissolução.

Art. 10. O Órgão regulador de seguros poderá 
dispor sobre:

I – diretrizes para operações de seguro, cosse-
guro, resseguro e retrocessão amparadas pelo Fun-
do, podendo estabelecer clausulas de instrumentos 
contratuais;

II – os limites de cobertura de risco transferíveis 
ao Fundo pelas seguradoras e resseguradoras de que 
trata o inciso IV do § 1° do art. 3°;

III – limites de retenção de risco do Fundo;
IV – operações que impliquem transferência de 

risco do Fundo, inclusive as de resseguro ou retro-
cessão.
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Art. 11. A instituição administradora do Fundo 
deverá submeter, para aprovação dos sócios cotistas, 
o plano de operações e o orçamento anual do Fundo, 
nos termos e prazos definidos pelo Órgão regulador 
de seguros.

Parágrafo único. O plano de operações e o orça-
mento anual deverão ser compatíveis. com o equilíbrio 
atuarial de longo prazo do Fundo.

Art. 12. Caberá ao Conselho Monetário Nacional 
(CMN) definir as diretrizes para aplicação dos recur-
sos do Fundo.

Art. 13. A instituição administradora do Fundo, o 
Fundo e suas operações estão sujeitos a fiscalização 
do Órgão fiscalizador de seguros, observadas as pe-
culiaridades técnicas, contratuais, operacionais e de 
risco da atividade e as disposições do Órgão regula-
dor de seguros.

§ 1° A instituição administradora do Fundo e o 
Fundo estão sujeitos as penalidades previstas no De-
creto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, aplicadas 
pelo Órgão fiscalizador de seguros, conforme normas 
do Órgão regulador de seguros.

§ 2° O Órgão fiscalizador de seguros definirá as 
informações a serem prestadas pela instituição admi-
nistradora do Fundo, bem como aquelas que deverão 
ser fornecidas pelas seguradoras e resseguradoras 
cotistas do Fundo, em função das coberturas suple-
mentares adquiridas.

Art. 14. 0 Poder Executivo promovera a formação 
de parceria com as sociedades seguradoras, ressegu-
radoras e empresas agroindustriais para a criação do 
núcleo de estudos que cuidará do desenvolvimento, 
aperfeiçoamento e gestão sustentável do seguro rural 
no Brasil, nas modalidades previstas no art. 1 desta 
Lei Complementar.

§ 1° São objetivos do núcleo de estudos do se-
guro rural:

I – congregar profissionais atuantes na área de 
seguros e estimular o debate e o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa sobre questões relacionadas ao 
seguro rural;

II – motivar instituições de ensino superior a de-
senvolver programas de especialização em áreas per-
tinentes ao seguro rural, em especial a formação de 
peritos em avaliacão de perdas na agricultura;

III – estreitar os laços com instituições similares 
no exterior;

IV – desenvolver metodologia de avaliacão de 
perdas e promover a padronização e a harmonização 
desses critérios;

V – promover a coleta e a analise sistemática de 
informações estatísticas e meteorológicas para sub-

sidiar a avaliação dos riscos rurais, nas modalidades 
previstas no art. 1° desta Lei Complementar;

VI – incentivar a realização de estudos sobre o 
funcionamento do mercado de seguro rural e sobre 
formas de se estimular o seu desenvolvimento;

VII – desenvolver parâmetros técnicos para as 
modalidades de seguro rural abrangidas pelo Fundo 
de que trata o art. 1° desta Lei Complementar, quanto 
as condições fundamentais de cobertura securitária, 
que possibilitem a definição de valor de referência para 
a fixação da importância segurada.

§ 2° A estrutura e o funcionamento do núcleo 
de estudos do seguro rural, incluindo seu estatuto, as 
responsabilidades e as contribuições dos conveniados, 
serão definidos em acordos entre as partes.

Art. 15. A Lei n° 10.823, de 2003, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 1°  ..................................................
 ..............................................................
§ 4° As despesas com a subvenção eco-

nômica de que trata este artigo correrão a conta 
das dotações orçamentárias consignadas no 
Órgão Operações Oficiais de Credito, Recur-
sos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro 
Nacional – Ministério da Fazenda.” (NR)

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
IV – (revogado);
 ..............................................................
VI – a criação de serviço de assistên-

cia aos beneficiários da subvenção de que 
trata esta lei, com, no mínimo, as seguintes 
atribuições:

a) divulgar os serviços disponíveis e os 
direitos e deveres dos segurados;

b) receber e dar encaminhamento a re-
clamações;

c) prestar orientação e esclarecer dúvi-
das a respeito das apólices;

d) mediar conflitos, quando provocado.
Parágrafo Único. (Revogado)” (NR)
“Art. 5° ...................................................
I – (revogado);
II – (revogado);
III – aprovar e divulgar:
a) os percentuais sobre o prêmio do se-

guro rural e os valores máximos da subven-
ção econômica, considerando a diferenciação 
prevista no art. 2° desta Lei;

b) as condições operacionais especí-
ficas;

c) as culturas vegetais e espécies animais 
objeto do benefício previsto nesta Lei;
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d) as regiões a serem amparadas pelo 
benefício previsto nesta Lei;

e) as condições técnicas a serem cum-
pridas pelos beneficiários; e

f) a proposta de Plano Trienal ou seus 
ajustes anuais, dispondo sobre as diretrizes 
e condições para a concessão da subvenção 
econômica, observadas as disponibilidades 
orçamentárias e as diretrizes estabelecidas 
no Plano Plurianual;

IV – implementar e operacionalizar o be-
nefício previsto nesta Lei;

V – incentivar a criação e a implementa-
ção de projetos-piloto pelas sociedades segu-
radoras, contemplando novas culturas vegetais 
ou espécies animais e tipos de cobertura, com 
vistas a apoiar o desenvolvimento da agrope-
cuária; e

VI – estabelecer diretrizes e coordenar 
a elaboração de metodologias e a divulgação 
de estudos e dados estatísticos, entre outras 
informações, que auxiliem o desenvolvimento 
do seguro rural como instrumento de política 
agrícola.

Parágrafo único. O Comitê Gestor Inter-
ministerial do Seguro Rural poderá fixar limites 
financeiros da subvenção, por beneficiário e 
unidade de área.” (NR)

Art. 16. Os arts. 4º, 6º, 9º e 25 da Lei Complemen-
tar n° 126, de 15 de janeiro de 2007, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 4°  ..................................................
 ..............................................................
§ 1° É vedado o cadastro a que se refere 

o inciso III do caput deste artigo de empresas 
estrangeiras sediadas em paraísos fiscais, 
assim considerados países ou dependências 
que não tributam a renda ou que a tributam 
a alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, 
ainda, cuja legislação interna oponha sigilo 
relativo à composição societária de pessoas 
jurídicas ou à sua titularidade.

§ 2° Equipara-se ao ressegurador local, 
para fins de contratação de operações de res-
seguro e de retrocessão, o fundo que tenha 
por único objetivo a cobertura suplementar dos 
riscos do seguro rural nas modalidades agríco-
la, pecuária, aquícola e florestal, observadas 
as disposições de lei própria.” (NR)

“Art. 6°  ..................................................
 ..............................................................

IV – designar procurador, domiciliado no 
Brasil, com poderes especiais para receber 
citações, intimações, notificações e outras 
comunicações; e

 .....................................................” (NR)
“Art. 9°  ..................................................
 ..............................................................
§ 3° É o fundo que tenha por objetivo a co-

bertura suplementar dos riscos do seguro rural 
nas modalidades agrícola, pecuária, aguícola 
e florestal autorizado a contratar resseguro, re-
trocessão e outras formas de transferência de 
risco, inclusive com pessoas não abrangidas 
pelos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 4° É o órgão regulador de seguros auto-
rizado a dispor sobre transferências de riscos, 
em operações de resseguro e de retrocessão, 
com pessoas não abrangidas pelos incisos I 
e II do caput deste artigo, quando ficar com-
provada a insuficiência de oferta de capaci-
dade por resseguradores locais, admitidos e 
eventuais.” (NR)

“Art. 25.  ................................................
§ 1° O órgão fiscalizador de seguros, 

o Banco Central do Brasil e a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) manterão perma-
nente intercâmbio de informações acerca dos 
resultados das inspeções que realizarem, dos 
inquéritos que instaurarem e das penalidades 
que aplicarem, sempre que as informações 
forem necessárias ao desempenho de suas 
atividades.

§ 2° O órgão fiscalizador de seguros po-
derá firmar convênios:

I – com o Banco Central do Brasil, a CVM 
e outros órgãos fiscalizadores, objetivando a 
realização de fiscalizações conjuntas, obser-
vadas as respectivas competências;

II – com outros órgãos supervisores, re-
guladores, autorreguladores ou entidades fis-
calizadoras de outros países, objetivando:

a) a fiscalização de escritórios de repre-
sentação, filiais e subsidiárias de seguradoras 
e resseguradores estrangeiros, em funciona-
mento no Brasil, e de filiais e subsidiárias, no 
exterior, de seguradoras e resseguradores 
brasileiros, bem como a fiscalização de re-
messas ou ingressos de valores do exterior 
originários de operação de seguro, resseguro 
e retrocessão;

b) a cooperação mútua e o intercâmbio 
de informações para a investigação de ativi-
dades ou operações que impliquem aplica-
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ção, negociação, ocultação ou transferência 
de ativos financeiros e de valores mobiliários 
relacionados com a prática de condutas ilíci-
tas ou que, sob qualquer outra forma, tenham 
relação com possível ilicitude.

§ 3° O intercâmbio de informações entre 
os órgãos e entidades mencionados nos inci-
sos I e II do § 2° deste artigo não caracteriza 
violação de sigilo, devendo os referidos órgãos 
e entidades resguardar a segurança das infor-
mações a que vierem a ter acesso.” (NR)

Art. 17. O art. 108 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 108. A infração às normas referentes 
às atividades de seguro, cosseguro, resseguro, 
retrocessão e capitalização sujeita, na forma 
definida pelo órgão regulador de seguros, a 
pessoa natural ou jurídica responsável às se-
guintes penalidades administrativas, aplicadas 
pelo órgão fiscalizador de seguros:

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

Art. 18. A partir da vigência do Fundo de que tra-
ta o art. 1° desta Lei Complementar, extinguir-se-á, na 
forma e no prazo definidos em regulamento, o Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural (FESR), de que tratam 
os arts. 16 e 17 do Decreto-Lei n° 73, de 1966.

§ 1° É o IRB-Brasil Re encarregado da 
gestão do FESR até a completa liquidação de 
suas obrigações, observadas as regras esta-
belecidas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP).

§ 2° Findo o processo de liquidação de 
que trata o § 1° deste artigo, o eventual supe-
ravit financeiro será incorporado à conta única 
do Tesouro Nacional.

Art. 19. Os arts 32 e 36 do Decreto-Lei n° 73, de 
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................
XVII – fixar as condições de constituição 

e extinção de entidades autorreguladoras do 
mercado de corretagem, sua forma jurídica, 
seus órgãos de administração e a forma de 
preenchimento de cargos administrativos;

XVIII – regular o exercício do poder dis-
ciplinar das entidades autorreguladoras do 
mercado de corretagem sobre seus membros, 
inclusive do poder de impor penalidades e de 
excluir membros;

XIX – disciplinar a administração das en-
tidades autorreguladoras do mercado de corre-

tagem e a fixação de emolumentos, comissões 
e quaisquer outras despesas cobradas por tais 
entidades, quando for o caso.” (NR)

“Art. 36.  ................................................
 ..............................................................
k) fiscalizar as operações das entidades 

autorreguladoras do mercado de corretagem, 
inclusive o exato cumprimento deste Decreto-
Lei, de outras leis pertinentes, de disposi-
ções regulamentares em geral e de resoluções 
do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), e aplicar as penalidades cabíveis; e

l) celebrar convênios para a execução 
dos serviços de sua competência em qualquer 
parte do território nacional, observadas as nor-
mas da legislação em vigor.” (NR)

Art. 20. O Decreto-Lei n° 73, de 1966, passa a 
vigorar acrescido do seguinte art. 127-A:

“Art. 127-A. As entidades autorregulado-
ras do mercado de corretagem terão autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, ope-
rando sob a supervisão da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), aplicando-se 
a elas, inclusive, o disposto no art. 108 deste 
Decreto-Lei.

Parágrafo único. Incumbe às entidades 
autorreguladoras do mercado de corretagem, 
na condição de órgãos auxiliares da Susep, fis-
calizar os respectivos membros e as operações 
de corretagem que estes realizarem.”

Art. 21. O art. 3° do Decreto-Lei n° 261, de 28 
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3°  ..................................................
 ..............................................................
§ 1° Compete privativamente ao Con-

selho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
fixar as diretrizes e normas da política de ca-
pitalização e regulamentar as operações das 
sociedades do ramo, relativamente às quais 
exercerá atribuições idênticas às estabelecidas 
para as sociedades de seguros, nos termos 
dos incisos I a VI, X a XII e XVII a XIX do art. 
32 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro 
de 1966.

§ 2° A Susep é o órgão executor da po-
lítica de capitalização traçada pelo CNSP, ca-
bendo-lhe fiscalizar a constituição, organização, 
funcionamento e operações das sociedades do 
ramo, relativamente às quais exercerá atribui-
ções idênticas às estabelecidas para as socie-
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dades de seguros, nos termos das alíneas a, 
b, c, g, h, i, k e l do art. 36 do Decreto-Lei n° 
73, de 1966.” (NR)

Art. 22. Revogam-se:
I – os incisos IV e V do art. 82 da Lei n° 8.171, 

de 17 de janeiro de 1991;
II – o inciso IV e o parágrafo único do art. 3° e 

os incisos I e II do art. 5° da Lei n° 10.823, de 19 de 
dezembro de 2003;

III – o art. 19 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de no-
vembro de 1966, a partir de 1° de julho do ano seguinte 
ao do início de operação do Fundo;

IV – a partir da data da extinção do Fundo de 
Estabilidade do Seguro Rural, os arts. 16 e 17 do De-
creto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966;

V – a alínea a do art. 5° da Lei n° 4.594, de 29 
de dezembro de 1964.

Art. 23. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

O Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES) – 
Senadora Serys.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Se-
nadora Serys, por favor, um minutinho.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Em primeiro lugar, pela ordem, o Se-
nador Casagrande, e logo de imediato a Senadora 
Rosalba.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Ro-
mero Jucá, só para que V. Exª reafirme, nós temos a 
companhia de diversos técnicos em imobilização or-
topédica...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Essa 
matéria será votada amanhã.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Será votada amanhã?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Amanhã.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Então, será votada amanhã.
A SR.ª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 

Bloco/PT – MT ) – Será votada amanhã.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Hoje 
nós votaremos apenas o PLC nº 14, da gleba Maicá. 
O restante ficará para a votação de amanhã. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Se-
nadora, eu gostaria de aqui fazer um apelo aos Líderes. 
Quanto ao PLC 04, acho que há um acordo...

É sobre os animais, Senador.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – O PLC nº 04 vai para a votação amanhã. 
Foi feito acordo com o Senador Arthur Virgilio.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Eu 
queria aproveitar mais uma vez para dizer da alegria 
em parabenizar as assistentes sociais do Brasil e fazer 
uma referência especial às assistentes sociais do meu 
Estado, o Rio Grande do Norte, que estavam aqui pre-
sentes. Que elas levem essa boa noticia e faço, desde 
já, um apelo a todas elas. Temos a nossa licença-ma-
ternidade, que vai para a Câmara. Que elas também 
nos ajudem convencendo os Parlamentares dos seus 
Estados para que possamos votar rapidamente.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senadora, 
pode votar urgente o PLC nº 14?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Eu gostaria de colocar em votação o 
Projeto de Lei da Câmara nº 14.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Depois, 
quem quiser falar que faça uso da palavra. Então, va-
mos votar logo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 14, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2010 (nº 5.536/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza a União a doar ao 
Estado de Mato Grosso as áreas de domínio 
federal nas Glebas denominadas Maiká, em 
litígio na Ação Cível Originária nº 488, que tra-
mita no Supremo Tribunal Federal, e Cristalino/
Divisa, de que trata a Ação Discriminatória nº 
00.00.04321-4, suspensa por decisão do STF 
na Reclamação nº 2646.

Pareceres favoráveis, sob nºs 742 a 744, 
de 2010, das Comissões de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Gilberto Goellner; de 
Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Sena-
dor Jayme Campos; e de Constituição, Jus-
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tiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Pelo Democratas, quem vai encaminhar é o Senador 
Jayme Campos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, para discutir, o Senador 
Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Sena-
dora Serys, demais Senadores e Senadoras, quero 
apenas, nesta oportunidade, manifestar minha ale-
gria, meu contentamento, quando estamos votando 
este projeto que autoriza o Governo de Mato Grosso 
a buscar a regularização fundiária da Gleba Maicá, tão 
sonhada há mais de 25 anos. Para essa problemática 
tivemos que buscar uma situação regular. E, agora, o 
Governo Federal transfere para responsabilidade do 
Governo de Mato Grosso um milhão, duzentos e pou-
cos mil hectares.

V. Exª, Senadora Serys, conhece o assunto, a 
matéria. Serão 30 mil famílias beneficiadas nos Muni-
cípios de Marcelândia, de Alta Floresta, de Peixoto de 
Azevedo. Há pessoas que estão há 30 anos na pro-
priedade e, lamentavelmente, não tinham até então 
acesso ao documento da terra.

Nesse caso eu, como ex-Governador, que acom-
panhei bem de perto aquela situação, acompanhei a 
demanda que havia no Supremo Tribunal Federal, e 
graças ao bom Deus conseguimos colocar um ponto 
final, quero cumprimentar todos os brasileiros que acre-
ditaram na política do Governo Federal – vamos para 
o norte de Mato Grosso, vamos para Mato Grosso –, 
e, lamentavelmente, essas pessoas perderam entes 
queridos, lutaram durante 30 anos para ter o docu-
mento da terra. Agora será possível, tendo em vista 
que o Governo Federal transferiu para o Governo de 
Mato Grosso essa possibilidade, para que possamos 
dar garantia e segurança jurídica.

Portanto, Professora Serys, Senadora Serys, 
acho que é um momento de júbilo para todos nós, 
homens públicos de Mato Grosso, para toda a socie-
dade mato-grossense, que um dia sonhavam com a 
possibilidade de que esses 30 mil trabalhadores, pais 
de família, mães, jovens pudessem ter a garantia ab-
soluta da segurança, do direito à propriedade, ou seja, 
do seu título de terra.

Quero aqui, nesta oportunidade, agradecer ao 
meu Líder, Senador Antonio Carlos Júnior, que hoje, 
num gesto também de amizade, de consideração ao 
povo mato-grossense, quando foi discutido com todas 
as Lideranças partidárias, pediu que fosse incluída na 

pauta, na Ordem do Dia hoje, essa matéria tão impor-
tante para o Município de Marcelândia e para toda a 
região norte do Estado, que serão beneficiados com 
o título da terra nesses próximos dias, que será con-
cedido através do Governo de Mato Grosso.

Muito obrigado, felicidades para todos nós, Se-
nadora Serys. Certamente V. Exª se encontra se re-
gozijando neste momento de júbilo. Até que enfim os 
moradores poderão ter a sua garantia e segurança 
jurídica.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos. Re-
almente é um momento de júbilo para toda a região ali, 
especialmente para Marcelândia, para os Municípios 
do entorno, onde pega a gleba Maicá

Desde que cheguei ao Senado da República, 
há 8 anos, essa questão tramitava e se arrastava há 
muitos anos. E foi uma batalha. O meu mandato está 
chegando ao final, mas, felizmente, graças ao enten-
dimento hoje existente, nós conseguimos sair com ela 
aprovada e agora só vai para a sanção do Presidente 
da República.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senadora 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Só vai à sanção do Presidente.

Eu gostaria de falar para toda a sociedade mato-
grossense que até que enfim o Senador Jayme Cam-
pos usou o termo correto: até que enfim. Para Mato 
Grosso é da maior importância.

Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senadora 

Serys, só quero cumprimentar os membros de Mato 
Grosso e dizer da injustiça de tirarem a senhora da 
futura eleição visto o seu trabalho excelente em favor 
do seu Estado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Mas te-
nha certeza, Senador Romeu Tuma, que a Serys vai 
ser Deputada Federal e continuará representando de 
forma altiva...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Quero ela 
aqui, entre nós.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu gos-
taria imensamente e tinha dito para ela aqui, no plená-
rio, que quem perdeu foi o PT, uma mulher valorosa, 
uma grande Senadora. Mas, de qualquer maneira, ela 
continuará representando o povo de Mato Grosso, lá 
na Câmara Federal, sobretudo com esse trabalho ope-
roso, competente, ético, defendendo boas leis, como 
defendeu aqui junto conosco como Relatora na CCJ, 
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eu como membro Relator na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, e o Senador Gilberto, na Comissão 
de Meio Ambiente. De forma que acho que, mesmo 
não estando aqui, no Senado, ela, como Deputada 
Federal, continuará defendendo os interesses do povo 
mato-grossense aqui, no Congresso Nacional. Sempre 
será Senadora da República, jamais – tenha certeza 
– vai ser esquecida. 

É pena, é lamentável que eu não vou poder dar 
o voto a ela, porque meu irmão é candidato a Depu-
tado Federal. Como Senadora, ela já tinha a garantia 
absoluta de que não só o Jayme Campos, mas o pró-
prio Democratas do Mato Grosso tinha toda a sim-
patia para vê-la novamente como Senadora aqui, no 
Senado Federal.

Parabéns, Serys.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos. 
Obrigada, Senador Romeu Tuma.
Senadora Patrícia.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Senadora Serys, 
que preside hoje, quero só...

(Interrupção do som.)

A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – ... 
fazer minhas as palavras daqueles que me antecede-
ram com relação a seu futuro político. Todos nós sa-
bemos, acompanhamos, respeitamos e admiramos o 
trabalho de uma mulher muito obstinada, que vi aqui 
muitas vezes lutando feito uma leoa para defender o 
seu Estado, para defender o seu povo e para defen-
der o seu País.

Eu tenho certeza de que não importa o cargo que 
V. Exª vai ocupar irá sempre prestar um grande serviço 
a seu Estado e a toda a Nação.

Mas queria também, Senadora Serys, parabeni-
zar, hoje, esta Casa, parabenizar a Senadora Rosalba 
pela iniciativa da lei aprovada, que ampliou a licença-
maternidade para seis meses. 

Eu fui autora desta mesma lei só que restrita, 
que apenas concedia a licença-maternidade para as 
mulheres trabalhadoras. Aos poucos a gente tem re-
cebido a adesão de muitas empresas no Brasil inteiro, 
que começam a entender a importância de a mulher 
ficar ao lado de seu filho ou de quem cuida da crian-
ça ficar ao lado dele, porque são esses laços afetivos 
que irão caracterizar essa criança, que irão apontar, 
identificar como essa criança irá crescer, o seu desen-
volvimento, não só o seu desenvolvimento físico mas 
o seu desenvolvimento emocional. O carinho, o afeto, 
o amor não fazem mal absolutamente a ninguém, só 
fazem o bem. 

E, portanto, hoje, a Senadora Rosalba conseguiu 
um feito extraordinário que eu preciso aqui, em nome 
das mulheres cearenses, agradecer, que foi fazer com 
que essa licença possa ser estendida a todas as mu-
lheres brasileiras. Esse é o nosso grande sonho, esse 
é o nosso grande objetivo e foi assim, Senadora Ro-
salba, que nós iniciamos o projeto que aprovamos da 
licença-maternidade, tanto da Sociedade Brasileira de 
Pediatria como da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Eu quero, em nome das cearenses, eu quero, 
em nome das crianças, representando a Frente Par-
lamentar pelos Direitos da Criança e do Adolescente, 
aqui do Senado, dizer que é com o coração com muita 
alegria que eu a parabenizo, parabenizo o seu proje-
to, parabenizo todos desta Casa, que tiveram tanta 
sensibilidade. 

Espero que logo, logo, Senadora Serys, a gente 
possa aprovar este projeto na Câmara dos Deputados 
e dar esse presente, que, na verdade, é nossa res-
ponsabilidade, nossa obrigação, a todas as mulheres 
brasileiras e crianças brasileiras.

Parabéns, Senadora Rosalba! V. Exª orgulha este 
País e todo o seu Estado. Parabéns!

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senadora Patrícia. Eu fui 
Relatora deste projeto de ampliação para seis meses. 
Já saudei várias vezes a Senadora Rosalba. Fui Re-
latora na CCJ, onde foi aprovado também por unani-
midade.

Hoje aprovamos matérias importantíssimas, como 
a redução dos encargos dos assistentes sociais, a li-
cença-maternidade para seis meses e, agora, a gleba 
Maiká, que para o meu Estado de Mato Grosso, para 
mais de 30 mil pessoas, é da maior relevância.

E nós, mulheres aqui, no Senado da Repúbli-
ca, nos mantivemos muito firmes sempre em todas 
aquelas políticas que favoreçam a mulher brasileira: 
Senadora Lúcia Vânia, que está ali; Senadora Fátima 
Cleide, que estava até há pouco; Senadora Rosalba; 
Senadora Patrícia; eu; todas as Senadoras. Nós sem-
pre estivemos muito juntas quando se trata de políticas 
para favorecer, para atender aos direitos das mulhe-
res brasileiras.

Senadora Rosalba.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
eu gostaria aqui de agradecer o apoio, o incentivo 
que tive de V. Exª, que foi a Relatora na Comissão de 
Constituição e Justiça e fez um brilhante relatório em 
defesa da licença-maternidade de seis meses. Isso é 
uma marca do seu trabalho. Estou dando aqui só um 
exemplo de tantas e tantas questões, projetos que 
V. Exª apresentou e defendeu. Eu sou uma grande 
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admiradora da sua luta. Cheguei aqui e V. Exª, mais 
experiente, sempre foi um espelho para nós, que es-
távamos começando a dar os primeiros passos. Tive 
o seu companheirismo, os seus conselhos, as suas 
orientações. Quero agradecer. 

A aprovação da PEC da licença-maternidade foi 
fundamental e contou com a sua participação. Como 
também dizia a Senadora Patrícia, ela que começou 
essa luta, eu digo sempre que ela abriu a janela, e nós 
estamos escancarando as portas. Eu fui Relatora na 
CAS quando do projeto da Senadora Patrícia, em que 
era optativo para as empresas. Agora, o nosso amplia, 
dando o direito universal a todas as mulheres. 

Esperamos contar e aqui já vou fazer um apelo: 
nós, Senadoras, possamos convocar as Deputadas, 
toda a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Mulheres para sensibilizarmos a Câmara, o Presiden-

te Michel Temer, para conseguirmos que esse projeto 
seja analisado de forma rápida pela Câmara, por se 
tratar de um benefício para milhões de brasileiras e 
brasileiros pequeninos, mas que, com esses cuidados, 
serão grandes no futuro desta Nação. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senadora Rosalba.

Como estamos em processo de votação do Pro-
jeto de Lei nº 14, da Gleba Maiká, não havendo mais 
ninguém que queira discutir, encerro a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovada a Gleba Maiká.
À sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A matéria vai à sanção e será feita a 
devida comunicação à Câmara dos Deputados.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, também quero cumprimentar a Senadora Rosalba 
Ciarlini pela votação hoje consensual do projeto de 
lei que concede a licença-maternidade, estendendo-a 
para 180 dias.

Inclusive, ela lembrou hoje que a minha nora 
Maria Paula, casada com meu filho João Suplicy, aqui 
esteve quando da apresentação do projeto, dando 
toda a força.

Quero cumprimentar essa iniciativa que tão bem 
fará para os nenéns e as crianças no seu próprio de-
senvolvimento, para se tornarem seres humanos me-
lhores.

E gostaria, Srª Presidente, de indagar sobre a 
possibilidade da leitura do Requerimento nº 556, de 
2010, de minha autoria, que solicita o desapensamento 
do PLC nº 319, de 2009, por versar sobre mesma ma-
téria específica em relação à dos PLS nº91, de 2003 e 
nº 271, de 2008. Se é possível a leitura desse reque-

rimento, se não hoje, para amanhã, Srª Presidente: a 
leitura e apreciação do mesmo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Fica para amanhã, Senador Suplicy. 
Vamos pedir o processado.

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Ofício nº 176/2010, de 14 de julho último, subscrito 
pelo Senador Antonio Carlos Júnior, na condição de 
Relator, na Comissão de Assuntos Econômicos do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 13, de 2007 (nº 3.615/2000, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as operações 
de fomento mercantil - factoring, e dá outras providên-
cias, solicitando, nos termos do art. 325, inciso III, do 
Regimento Interno, as seguintes correções:

No art. 23, §2º, inciso I do Substitutivo, retirar a 
expressão “menor que”, substituindo-a pela expres-
são “menor ou igual a”; 

Retirar, por redundância, o art. 27 do Substitutivo, 
renumerando-se os demais. 

O referido projeto foi aprovado pelo Plenário na 
sessão do dia 5 de julho último, na forma do Substitutivo 
oferecido pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Prestados esses esclarecimentos e não haven-
do objeção do Plenário, as referidas correções serão 
submetidas à decisão da Casa nesta ocasião. 

Em votação as correções solicitadas pelo Sena-
dor Antonio Carlos Júnior ao substitutivo da Comissão 
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de Assuntos Econômicos ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 13, de 2007. 

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

É o seguinte o Ofício recebido:

Of. nº 176/2010 – GSACJR

Exmº Senhor
Senador Joser Sarney
DD Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 325, inciso III do Regimento 

Interno do Senado Federal, solicito que sejam efetu-
adas, no texto do parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos desta Casa ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 13, de 2007, que “dispõe sobre as operações de fo-
mento mercantil – factoring, e dá outras providências”, 
as seguintes correções:

a) No art. 23, § 2º, inciso I do substitutivo, 
retirar a expressão “menor que”, substituindo-a 
pela expressão “menor ou igual a”;

b) Retirar, por redundância, o artigo 27 
do substitutivo, renumerando os demais.

Sala das Sessões, 14 de julho de 2010. – Anto-
nio Carlos Junior. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – É o seguinte o parecer oferecendo a 
redação final:

PARECER N°1.174, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara                                                                                                  
n° 13, de 2007 (n° 3.615, de 2000, na                                                                   
Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara n° 13, de 2007 (n° 3.615, de 2000, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as operações de fomento 
mercantil – factoring, e dá outras providências, con-
solidando as correções propostas pelo relator e as 
adequações redacionais delas decorrentes, aprova-
das pelo Plenário.

ANEXO AO PARECER N°1.174, DE 2010.

Redação final do Substitutivo do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara n° 13, 
de 2007 (n° 3.615, de 2000, na Casa de ori-
gem).

Dispõe sobre o fomento empresarial 
e altera a Lei no 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei disciplina o contrato de fomento 

empresarial e as sociedades de fomento empresa-
rial.

 Parágrafo Único. Para os fins desta Lei, são 
sinônimas as expressões “fomento empresarial”, “fo-
mento mercantil”, “fomento comercial”, “faturização” e 
“factoring”.

CAPITULO I 
Do Contrato De Fomento Empresarial  

Art. 2° Contrato de fomento empresarial a aquele 
pelo qual uma parte transmite a outra, total ou parcial-
mente, a título oneroso, créditos decorrentes de suas 
atividades empresariais.

Parágrafo único. 0 contrato de fomento empre-
sarial poderá prever, ainda, a prestação de serviços 
relacionados a atividade empresarial, tais como:

I – assessoria sobre o processo produtivo ou 
mercadológico;

II – avaliação e seleção de clientes ou fornece-
dores;

III – análise e gestão de créditos;
IV – acompanhamento de contas a pagar e a 

receber.
Art. 3° As operações de fomento empresarial 

reger-se-ão pelas disposições pactuadas em contrato 
escrito, observado o disposto nesta Lei.

Art. 4° O cumprimento das obrigações decor-
rentes do contrato de fomento empresarial poderá ser 
garantido por fiança, outras formas de caução real ou 
fidejussória ou cessão fiduciária de créditos.

Art. 5° Estabelecido o contrato de fomento empre-
sarial, os documentos para a transmissão dos créditos 
serão apresentados pelo faturizado a aprovação do fa-
turizador, que devolverá aqueles que não aprovar.

Parágrafo único. Os créditos aprovados serão re-
lacionados em aditivo contratual próprio, que explicitará 
o nome dos devedores, o valor nominal dos créditos e 
seu vencimento, a remuneração do faturizador e outras 
especificidades da operação, alem da discriminação, 
se for o caso, de serviços prestados na forma do pa-
rágrafo fink° do art. 2° desta Lei.

Art. 6° As operações de fomento empresarial 
realizada com títulos de credit° aplicam se as normas 
de transmissão previstas nas respectivas leis espe-
cíficas.

§ 1° Caso a legislação especifica preveja trans-
missão por endosso, esse devera ser lançado em preto, 
sem prejuízo dos demais requisitos previstos em lei, 
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devendo o faturizador preencher seu nome se o titulo 
trouxer endosso em branco.

§ 2° Se n° houver norma especifica sobre a for-
ma de transmissão do credit°, aplicam- se as regras de 
cessão previstas no código Civil, servindo o contrato 
de fomento empresarial, juntamente com o respecti-
vo aditivo contratual, como instrumento particular de 
cessão.

Art. 7° A remuneração da operação de fomento 
empresarial consiste na diferença entre o valor nomi-
nal do crédito e o ,valor pago pelo faturizador e pode 
ser acrescida do valor referente a prestação de serviço 
previsto no parágrafo único do art. 2° desta Lei.

Art. 8° 0 faturizado e responsável pela veraci-
dade, legitimidade e legalidade do credit° transmitido 
ao faturizador e, se houver previsão no contrato de 
fomento empresarial ou em seu aditivo, pelo paga-
mento no caso de inadimplemento da obrigação pelo 
devedor principal.

Art. 9° No caso de operação no mercado inter-
nacional, o faturizador, como cessionário de credito 
á exportação, é responsável pelo cumprimento das 
normas cambiais previstas na legislação especifica e 
em sua regulamentação.

CAPITULO II 
Das Sociedades De Fomento Empresarial

Art. 10. A atividade de fomento empresarial será 
praticada pelas sociedades de fomento empresarial 
que cumpram o disposto nesta Lei, sem prejuízo das 
operações praticadas por instituições financeiras au-
torizadas a funcionar no País que se regerão por le-
gislação e regulamentação própria.

§ 1° A sociedade de fomento empresarial e em-
presária e somente poderá iniciar suas atividades apos 
inscrição Registro Publico de Empresas.

§ 2° A sociedade de fomento empresarial terá 
como objeto social exclusivo a atividade de fomento 
empresarial e somente poderá realizar as operações 
previstas nesta Lei com empresários ou sociedades em-
presarias inscrito no Registro Publico de Empresas.

Art. 11. O nome empresarial da sociedade de 
fomento empresarial conterá expressão “fomento em-
presarial”, “fomento mercantil”, “fomento comercial “, 
“faturização” ou “factoring”, e nele, assim como em 
qualquer texto de divulgação de suas atividades, não 
poderão constar as expressões “banco”, “ financeiro”, 
“ financiamento “, “ empréstimo”, “investimento” ou 
qualquer outra que possa surgir a pratica de atividade 
privativa de instituição financeira.

Art. 12. E vedado á sociedade de fomento em-
presarial:

I – captar depósitos do público em geral por ins-
trumentos privativos de instituições financeiras;

II – executar operações com créditos não de-
correntes das legítimas atividades empresariais do 
faturizado;

III – executar outras operações de caráter priva-
tivo de instituições financeiras; e

IV – praticar operações de fomento empresarial 
tendo como faturizada qualquer entidade da adminis-
tração pública indireta da União, dos estados, do Dis-
trito Federal ou dos municípios.

Art. 13. Sem prejuízo de outras restrições previs-
tas na legislação, a sociedade de fomento empresarial 
não poderá ter como administrador ou controlador, de 
fato ou de direito:

I – pessoa condenada em sentença penal transi-
tada em julgado por crime previsto nesta lei ou por cri-
me contra o patrimônio, a economia popular, o sistema 
financeiro nacional ou a ordem econômica, enquanto 
perdurarem os efeitos da condenação; ou

II – pessoa contra a qual haja indícios veementes 
de ter cometido crime previsto nesta lei.

Art. 14. A sociedade de fomento empresarial 
deverá, na forma do regulamento, gozar de capaci-
dade econômico-financeira para o exercício de suas 
atividades.

§ 1º Previamente ao arquivamento de seu ato de 
constituição, os fundadores da sociedade de fomento 
empresarial deverão apresentar, na forma do regula-
mento, documentação comprobatória da capacidade 
econômico-financeira da sociedade a se formar ao 
órgão ou entidade a que se refere o § 6º do art. 16 
desta lei, que decidirá no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, contado da apresentação, depois do qual, 
sem manifestação, ficará tacitamente reconhecida a 
capacidade econômico-financeira da sociedade a se 
formar.

§ 2º Caso sobrevenha decisão contrária à com-
provação da capacidade econômico-financeira para 
a constituição de sociedade de fomento empresarial 
já posta em funcionamento com base no reconheci-
mento tácito previsto no § 1º deste artigo, será con-
cedido prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias para a 
sociedade se adequar, sob pena de fechamento do 
estabelecimento.

Art. 15. Do pedido de arquivamento do ato de 
constituição de sociedade de fomento empresarial 
deverá constar, sem prejuízo de outros requisitos pre-
vistos na legislação:

I – declaração dos administradores e dos con-
troladores de não estarem impedidos de exercer sua 
administração ou controle; e
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II – prova do reconhecimento da capacidade 
econômico-financeira ou certidão de decurso do prazo 
previsto no § 1º do art. 14 desta lei.

§ 1º Alternativamente ao requisito do inciso II do 
caput deste artigo, a documentação prevista no § 1° 
do art. 14 poderá ser apresentada diretamente ao Re-
gistro Público de Empresas, que a remeterá ao órgão 
ou entidade a que se refere o § 6º do art. 16 desta lei, 
no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o registro 
ficará sobrestado até o término do prazo previsto no 
§ 1° do art. 14, após o qual o arquivamento será con-
cluído, respeitados os demais requisitos previstos em 
lei, ou, na hipótese de o órgão ou a entidade a que se 
refere o § 6º do art. 16 comunicar ao Registro Público 
de Empresas o não cumprimento dos requisitos legais, 
o arquivamento sobrestado será negado e a documen-
tação devolvida ao apresentante.

§ 3º O Registro Público de Empresas, ao receber 
o pedido de arquivamento do ato de constituição ou 
de alteração que contenha acréscimo, substituição de 
administrador ou alteração no controle de sociedade 
de fomento empresarial, dará ciência do fato ao órgão 
a que se refere o § 6º do art. 16 desta lei.

Art. 16. Sem prejuízo da responsabilidade crimi-
nal, a sociedade de fomento mercantil estará sujeita, 
na forma do regulamento, garantidos o contraditório e 
a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas 
por descumprimento da legislação em vigor:

I – advertência, com estipulação, se for caso, de 
prazo para a correção da irregularidade;

II – multa, graduada de acordo com a gravidade 
da infração e a capacidade econômica do infrator, nos 
casos de reincidência específica, descumprimento do 
prazo estipulado com base no inciso I ou embaraço 
a fiscalização;

III – fechamento do estabelecimento, no caso de 
reincidência específica em infração anteriormente pu-
nida com multa, ou por descumprimento dos requisitos 
previstos nos arts. 13 e 14 desta lei.

§ 1º A multa não excedera o maior destes va-
lores:

I – R$200.000,00 (duzentos mil reais);
II – 50% (cinquenta por cento) do valor da ope-

ração irregular;
III – 3 (três) vezes o montante da vantagem eco-

nômica obtida ou da perda evitada em decorrência 
do ilícito.

§ 2º No caso de fechamento do estabelecimento, 
aplicar-se-á, no que couberem, os efeitos previstos na 
legislação para a extinção da autorização para funcio-
nar, e seus administradores ficarão proibidos de exer-

cer função de administrador em qualquer sociedade de 
fomento empresarial, pelo prazo de 2 (dois) anos.

§ 3º A pena de fechamento do estabelecimento 
por descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 
13 e 14 desta lei será precedida de concessão de prazo 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias para adequado.

§ 4º Quaisquer pessoas naturais ou jurídicas 
que atuem, em descumprimento aos termos desta lei, 
como sociedade de fomento empresarial, bem como 
seus diretores e administradores, estarão sujeitas as 
sanções administrativas previstas neste artigo.

§ 5º Serão considerados, na aplicação de penali-
dades previstas nesta lei, o arrependimento eficaz e o 
arrependimento posterior ou a circunstância de qualquer 
pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou prestar 
informações relativas a sua materialidade.

§ 6º A fiscalização e a aplicação das penalida-
des previstas neste artigo serão feitas por Órgão ou 
entidade designada pelo Poder Executivo, que, caso 
tome conhecimento de infração tipificada como crime, 
dará conhecimento ao Ministério Público, para que 
promova a ação penal.

Art. 17. Se o interesse público permitir, o proce-
dimento administrativo instaurado para a apuração de 
infrações aos dispositivos desta lei poderá ser suspen-
so, a critério da autoridade fiscalizadora, em qualquer 
fase, se o investigado ou acusado assinar termo de 
compromisso, obrigando-se a:

I – cessar a prática de atividades ou de atos con-
siderados ilícitos pelo Órgão fiscalizador;

e
II – corrigir as irregularidades apontadas, indeni-

zando os prejuízos.
§ 1º O compromisso a que se refere o caput não 

importará confissão quanto a matéria de fato, nem re-
conhecimento de ilicitude da conduta analisada.

§ 2º O termo de’ compromisso discriminará o pra-
zo para cumprimento das obrigações eventualmente 
assumidas e constituirá título executivo extrajudicial.

§ 3º Não cumpridas as obrigações no prazo terá 
continuidade o procedimento administrativo anterior-
mente suspenso, para a aplicação das penalidades 
cabíveis.

CAPÍTULO III 
Das Disposições Penais

Simulação de operação de fomento empresarial
Art. 18. Apresentar crédito para faturização que 

não seja decorrente de sua atividade empresarial, que 
seja fraudulento ou que saiba ser indevido:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa.
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Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o 
representante do faturizador que conclui a operação 
mesmo sabendo tratar-se de simulação nos termos do 
caput deste artigo.

Captação de depósito por instrumento privativo de 
instituições financeiras

Art. 19. Captar, como representante da sociedade 
de fomento empresarial, depósito do público em geral 
por instrumento privativo de instituições financeiras:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Se resulta prejuízo ao deposi-
tante:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

Prática de operação privativa de instituição finan-
ceira por sociedade de fomento empresarial

Art. 20. Conceder empréstimo, realizar financia-
mento ou praticar, como representante da sociedade 
de fomento empresarial, outra operação privativa de 
instituição financeira:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa.

Art. 21. As penas previstas nesta Lei aplicam-
se aos sócios, diretores, gerentes, administradores e 
conselheiros, de fato ou de direito, do faturizador ou do 
faturizado, na medida de sua culpabilidade, sem pre-
juízo das penas previstas para os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores.

Parágrafo técnico. As penas aplicam-se a quem 
exerça de fato a atividade de fomento empresarial.

Art. 22. As condutas previstas neste capítulo cons-
tituem crimes contra a ordem econômico-financeiro, 
devendo a ação penal ser promovida pelo Ministério 
Público Federal, perante a Justiça Federal.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o pro-
cedimento criminal previsto para os crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Tributárias

Art. 23. O órgão ou entidade designado pelo Po-
der Executivo para realizar a fiscalização das socie-
dades de fomento empresarial custeará as despesas 
necessárias ao seu funcionamento com os recursos 
provenientes de:

I – receitas de taxa decorrente do exercício de 
seu poder de polícia;

II – outras dotações que lhe forem consignadas 
no orçamento federal.

§ 1º A taxa prevista no inciso I do caput deste 
artigo, cobrada da sociedade de fomento empresarial 
na forma do § 2º deste artigo, terá:

I – como fato gerador, o exercício regular do po-
der de polícia;

II – como base de cálculo, o patrimônio líquido da 
sociedade de fomento empresarial apurado no exercício 
imediatamente anterior ao do recolhimento;

III – periodicidade anual; e
IV – prazo de recolhimento até 15 de julho de 

cada exercício.
§ 2º A taxa prevista no inciso I do caput deste ar-

tigo terá o seguinte valor, em reais, em função do patri-
mônio líquido da sociedade de fomento empresarial:

I – R$300,00 (trezentos reais), se o patrimônio 
líquido for menor ou igual a R$2.500.000,00 (dois mi-
lhões e quinhentos mil reais);

II – R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 
se o patrimônio líquido for maior que R$2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais) e menor que 
R$5.000.000,01 (cinco milhões de reais e um cen-
tavo);

III – R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 
se o patrimônio líquido for maior que R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais) e menor que R$10.000.000,01 
(dez milhões de reais e um centavo);

IV – R$900,00 (novecentos reais), se o patrimônio 
líquido for maior que R$10.000.000,00 (dez milhões 
de reais) e menor que R$20.000.000,01 (vinte milhões 
de reais e um centavo);

V – R$1.200,00 (mil e duzentos reais), se o pa-
trimônio líquido for maior que R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) e menor que R$40.000.000,01 (qua-
renta milhões de reais e um centavo);

VI – R$1.920,00 (mil, novecentos e vinte reais), se 
o patrimônio líquido for maior que R$40.000.000,00 (qua-
renta milhões de reais) e menor que R$80.000.000,01 
(oitenta milhões de reais e um centavo);

VII – R$2.880,00 (dois mil, oitocentos e oi-
tenta reais), se o patrimônio líquido for maior que 
R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) e menor 
que R$160.000.000,01 (cento e sessenta milhões de 
reais e um centavo);

VIII – R$3.840,00 (três mil, oitocentos e qua-
renta reais), se o patrimônio líquido for maior que 
R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de re-
ais) e menor que R$320.000.000,01 (trezentos e vinte 
milhões de reais e um centavo);

IX – R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), se 
o patrimônio líquido for maior que R$320.000.000,00 
(trezentos e vinte milhões de reais) e menor que 
R$640.000.000,01 (seiscentos e quarenta milhões de 
reais e um centavo);

X – R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 
se o patrimônio líquido for maior que R$640.000.000,00 
(seiscentos e quarenta milhões de reais).
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§ 3º Aplicam-se as taxas devidas e não reco-
lhidas até o prazo previsto no inciso IV do § 1º deste 
artigo as penalidades e demais acréscimos previstos 
na legislação tributaria federal.

Art. 24. As pessoas jurídicas que exercem as ati-
vidades constantes do art. 2º desta Lei são obrigadas 
à apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas pelo lucro real, observado o disposto nos 
arts. 25 a 28 desta Lei.

Parágrafo único. Estão também obrigadas ao dis-
posto no caput deste artigo as pessoas jurídicas que 
explorem as atividades de securitização de créditos.

Art. 25. O § 1º do art. 15 e o art. 20 da Lei no 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar 
com a seguinte redação, revogando-se a alínea d do 
inciso III do § 1º do art. 15:

“Art. 15.  ................................................
§ 1°........................................................
 ..............................................................  
III –  .......................................................
 ..............................................................  
d) (Revogado)
IV – 45% (quarenta e cinco por cento), 

para as atividades de fomento empresarial e 
de securitização de créditos.

 ..................................................... .(NR)
“Art. 20. A base de cálculo da Contribui-

ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de-
vida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o 
pagamento mensal a que se referem os arts. 
27 e 29 a 34 da Lei nº 8.981, de 1995, e pelas 
pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração 
contábil, corresponderá a 12% (doze por cento) 
da receita bruta, na forma definida na legis-
lação vigente, auferida em cada mês do ano  
calendário, exceto para as pessoas jurídicas 
que exerçam as atividades a que se referem 
os incisos III e IV do § 1º do art. 15 desta Lei, 
cujo percentual corresponderá a 32% (trinta 
e dois por cento).

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

Art. 26. Alternativamente ao disposto no art. 51 
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o lucro ar-
bitrado da pessoa jurídica que exercer as atividades 
relacionadas no art. 2º ou no parágrafo único do art. 
24 desta Lei, para fins de imposto de renda e da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando 
não conhecida a receita bruta, poderá ser determina-
do aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o montante dos valores creditados no período 
em conta de deposito ou de investimento mantida em 

instituições financeiras, acrescido dos valores manti-
dos com terceiros.

Art. 27. As pessoas jurídicas a que se refere o 
art. 2º ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei sujei-
tam-se:

I – a incidência cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) a alíquota de 0,65% (ses-
senta e cinco centésimos por cento) e de 4% (quatro 
por cento), respectivamente; e

II – à incidência da CSLL à alíquota de 15% 
(quinze por cento).

Art. 28. A receita bruta e o faturamento do fatu-
rizador corresponderão a sua remuneração, tal como 
definida no art. 7º desta Lei, sem prejuízo das exclu-
sões previstas em lei.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 29. Não estão sujeitas às disposições des-

ta Lei:
I – as Companhias Securitizadoras de Créditos 

Imobiliários – Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 
1997;

II – as Companhias Securitizadoras de Direitos 
Creditórios do Agronegócio – Lei n° 11.076, de 30 de 
dezembro de 2004; e

III – os Fundos de Investimento em Direitos Cre-
ditórios disciplinados pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN).

Art. 30. A cobrança da taxa prevista no inciso I do 
art. 23 desta Lei ocorrerá no exercício seguinte ao do 
início das atividades de fiscalização a cargo do órgão 
ou entidade designada pelo Poder Executivo.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação, exceto em 
relação aos arts. 14 a 17, que entrarão em vigor 120 
(cento e vinte) dias após sua regulamentação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Em discussão a redação final.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – 

Bloco/PT-MT) – A Presidência comunica também ao 
Plenário que o Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 
2008, (nº 1.300/2003, na Casa de origem), que insti-
tui o Dia Nacional do Desafio, foi aprovado na íntegra 
pelo Plenário, no dia 7 de julho último.
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Entretanto, ao referido projeto foi apresentada a 
Emenda nº 1, oferecida como conclusão do Parecer 
nº 1.279, de 2008, da Comissão de Educação, que 
deixou de ser submetida à deliberação do Senado 
naquela oportunidade. 

Nesses termos, não havendo objeção do Ple-
nário, a emenda será submetida à decisão da Casa 
nesta ocasião. 

Em votação a Emenda nº 1 da Comissão de 
Educação oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 
73, de 2008. 

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

Aprovada. 
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final. 

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N°1.175, DE 2010 
(Da Comissão Diretora)

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 73, de 2008 
(n° 1.300, de 2003, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n°73, de 2008 (n° 1.300, de 2003, na Casa de origem), 
que institui o Dia Nacional do Desafio.

Sala das Reuniões da Comissão, 3 de agosto 
de 2010. – Senadora Serys Slhessarenko – Senador 
César Borges – Senador ??????

ANEXO AO PARECER N°, 1.175 DE 2010.

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara no 73, de 2008 
(n° 1.300, de 2003, na Casa de origem).

Institui o Dia Nacional do Desafio.

EMENDA N° 1 
(Corresponde a Emenda n° 1 – CE)

Inclua-se o seguinte parágrafo único no art. 1° 
do Projeto:

 “Art. 1° ..................................................  
Parágrafo único. As comemorações de 

que trata o caput se compõem de atividades 
físicas e esportivas orientadas, a serem rea-
lizadas por, no mínimo, 15 (quinze) minutos, 
em empresas privadas, em órgãos da admi-
nistração publica, direta e indireta, em esta-
belecimentos escolares, nos lares, nos espa-
ços públicos e em quaisquer outros lugares 
que permitem  o convívio saudável entre as 
pessoas.”

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko – 
Bloco/PT-MT) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Encerrada a Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S-19, 
de 2010, (nº 571/2010, na origem), do Superior Tribunal 
de Justiça, encaminhando, nos termos do art. 103-B, 
da Constituição Federal, a indicação da Ministra Eliana 
Calmon para compor o Conselho Nacional de Justiça 
para o biênio 2010/2012.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

É o seguinte o ofício:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência também designa os Srs. 
Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Su-
plicy, para integrarem, como titulares, e os Senadores 
Inácio Arruda e Augusto Botelho, como suplentes, a 
Comissão Temporária destinada a estudar o Projeto de 
Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código 
de Processo Civil, nos termos do Ofício encaminhado 
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 56/2010 – GLDBAG 

Brasília, 2 de agosto de 2010 

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em resposta ao OF. 

SF/1056/2010, indico os Senadores Antonio Carlos 
Valadares e Eduardo Suplicy como membros titulares 
e os Senadores Inácio Arruda e Augusto Botelho como 
suplentes para comporem a Comissão Temporária 
destinada a estudar o Projeto de Lei do Senado que 
propõe o novo Código de Processo Civil.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vos-
sa Excelência, protestos de estima e consideração. – 
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 374, inciso II, do Regimento 
Interno, as matérias abaixo relacionadas que tramitam 
nesta Casa, referentes ao Código de Processo Civil, 
serão anexadas ao Projeto de Lei do Senado nº 166, 
de 2010, encaminhado à Comissão Temporária.

– Projetos de Lei da Câmara nºs 151, de 2001; 69, 
de 2004; 14 e 46, de 2005; 13 e 70, de 2006; 6, 
95 e 113, de 2007; 10, 39 e 70, de 2008; 164, 
311, 316 e 317, de 2009; 13 e 37, de 2010; e 

– Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 145, 
de 2000; 318, 387, 441 e 446, de 2003; 132, 133, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 206, 266, 268 e 364, 
de 2004; 11, 58, 64, 144, 228, 292, 303 e 353, de 
2005; 20, 39, 81, 237, 275, 296 e 324, de 2006; 
87, 169, 250, 309, 478 e 559, de 2007; 151, 182, 
351 e 488, de 2008; 383, 397, 420, 430, 444, 497 
e 506, de 2009; 115 e 161, de 2010.

A Presidência esclarece ainda que poderão ser 
oferecidas emendas perante a comissão temporária 
no prazo de 20 dias úteis, conforme calendário já di-
vulgado, findo o qual, sendo apresentadas emendas, 
as mesmas deverão ser encaminhadas à Secretária-
Geral da Mesa, a fim de serem publicadas no Diário 
do Senado Federal e em Avulsos para a distribuição 

às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores, na forma 
regimental. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita-me, Srª Presidenta Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, concedo a palavra ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, primeiro, quero transmitir que, de alguma maneira, 
fico contente com a decisão de V. Exª continuar, nos 
próximos quatro anos, no Congresso Nacional. Aqui, 
dei o meu testemunho do extraordinário valor de V. 
Exª, Srª Presidente, como Senadora que tão bem tem 
dignificado o povo de Mato Grosso e o povo brasilei-
ro. V. Exª aqui tem tratado não apenas de assuntos 
específicos de Mato Grosso, mas também daqueles 
assuntos que dizem respeito a todos os brasileiros e a 
todas as brasileiras. V. Exª, entre outras iniciativas, aqui 
apresentou um projeto de lei, aprovado pelo Senado, 
pelo qual a mulher, quando exerce trabalho e função 
de igual natureza à do homem, na mesma empresa, 
deve ter remuneração igual à do homem, para citar um 
projeto de grande relevância em que V. Exª avaliou que 
é muito importante a defesa da mulher.

Seria importante que o número de Senadoras au-
mentasse. O Valor Econômico, ainda há poucos dias, 
fez uma reportagem em que disse que é possível que 
esse número diminua. Eu gostaria de vê-lo aumenta-
do, porque as mulheres aqui só contribuem para que 
nós, homens, possamos perceber certas condições e 
assuntos, como o de hoje à tarde, em que a grande 
presença das assistentes sociais, dentre todos que 
trabalham como assistente social, homens e mulheres, 
fez com que fôssemos sensíveis à votação do projeto 
que reduz para 30 horas a carga semanal de trabalho 
desses profissionais.

Senadora Serys, eu gostaria de, ao final desta 
sessão, falar de um assunto relativo à mulher, à mulher 
não apenas no Brasil, mas no mundo. Eu quero aqui 
enaltecer, cumprimentar o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva pelo fato de, no comício em que estava pre-
sente a nossa candidata à Presidência da República, 
Dilma Roussef, realizado em Curitiba há três dias, ele 
ter feito um apelo ao Presidente do Irã, Mahmoud Ah-
madinejad, pela vida de Sakineh Mohammadi Ashtiani, 
uma iraniana de 43 anos, mãe de dois filhos, condena-
da à morte por apedrejamento por, supostamente, ter 
cometido adultério com dois homens. Na oportunida-
de, o Presidente Lula fez a ressalva de que é preciso 
respeitar a soberania e as leis de cada país, mas dis-
se que não seria próprio que o Estado viesse a tirar a 
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vida de alguém. Ele que recentemente participou das 
negociações sobre um acordo nuclear com Ahmadine-
jad, citou a amizade entre os dois líderes e mencionou 
que se essa mulher está causando incômodo, nós a 
receberíamos no Brasil de bom grado. Chegou a men-
cionar que a traição lá no Irã tem um tipo de pena que 
consiste em enterrar a mulher viva e deixar a cabeça 
para fora para o povo jogar pedra.

Não sei exatamente como seria essa sequên-
cia de jogar pedras, 99 pedras, na mulher até que ela 
viesse a falecer. Presa desde 2006, a Srª Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, mãe de duas crianças, estaria 
certamente numa situação que causa indignação no 
resto do mundo.

Então, considero importante que o Presidente 
Lula, sensível ao sentimento de todos os seres huma-
nos no Brasil e também em todos os demais países, 
tenha tido essa disposição de fazer um apelo pela vida 
da Srª Sakineh Mohammadi Ashtiani, mesmo que te-
nha o Ministro de Relações Exteriores do Irã dito hoje 
que o Irã não iria aceitar essa proposição.

Por outro lado, há indícios, há indicações, de que 
o Governo iraniano, de que a Justiça iraniana possa 
efetivamente modificar a pena e não mais realizar essa 
sentença, que poderia levar à morte por apedrejamento 
a Srª Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Eu, sinceramente, acho que não se trata de uma 
interferência indevida em assuntos internos. Acho que 
se trata de externar ao Governo do Irã, ao povo irania-
no o sentimento de nós brasileiros, homens, mulheres, 
que avaliamos que esta é uma pena que já não condiz 
com o sentimento e a relação entre pessoas, seres 
humanos, homens e mulheres no século XXI. Se, por-
ventura, a lei islâmica propiciou que isso acontecesse 
no passado, será importante que eles possam ver que 
isso, para nós, não é adequado.

Eu também acho importante que o Presidente 
Lula tenha dialogado com as autoridades do Governo 
cubano no sentido de reforçar o apelo da Igreja Católica 
e do Governo espanhol para que pudessem aqueles 
que são presos políticos ir para a Espanha ou mesmo 
ser libertados e viver em Cuba normalmente.

Também considero muito importante a assertivi-
dade com que a nossa candidata Dilma Rousseff, na 
sua entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, afirmou, 
com muita propriedade, que ela não é favorável a que 
qualquer pessoa seja presa em função de suas ideias, 
de suas proposições, de suas avaliações críticas de 
qualquer sistema político, econômico e assim por diante, 
portanto, expressando claramente a sua disposição de 
defesa da democracia. Ao mesmo tempo Dilma Rous-
seff sempre defendeu que caminhássemos em direção 
de uma sociedade mais igualitária e justa.

Então ela, certamente, é solidária aos propósi-
tos de construção do socialismo, mas deseja que isso 
ocorra de maneira consoante com as liberdades de-
mocráticas, com a liberdade de expressão.

Assim, Srª Presidente, eu avaliei como importante 
aqui registrar o cumprimento ao Presidente Lula pela 
iniciativa de propor ao governo iraniano, ao Presidente 
Ahmadinejad, que não se proceda a esse castigo de 
jogar pedras nessa senhora até que ela morra, inclu-
sive oferecendo a possibilidade de o governo iraniano 
enviá-la ao Brasil para aqui ela ter o direito à vida, com 
suas duas crianças.

Era o que tinha a dizer, mais uma vez cumpri-
mentando-a, Senadora nossa Presidente Serys Slhes-
sarenko.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy.

Comungo totalmente do pensamento do nosso 
Presidente Lula e de todas as suas colocações aqui, 
neste momento.

Passo a palavra, agora, pela Liderança do PR, 
ao Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Se-
nadora Serys, do querido Estado de Mato Grosso, eu 
quero também, Senadora, no início desta minha fala, 
dizer que lamento que V. Exª não tenha tido a oportu-
nidade proporcionada por seus companheiros de Mato 
Grosso, porque se dependesse do Presidente Lula, da 
Ministra Dilma, da cúpula nacional do Partido dos Tra-
balhadores, sei que V. Exª seria candidata à reeleição. 
V. Exª seria reeleita pelo seu trabalho aqui, pela sua 
dedicação e, sobretudo, pelo tanto que tem ajudado a 
gestão do Presidente Lula e o Brasil. 

Sei que, como Deputada Federal, V. Ex.ª ajudará 
muito o nosso País e a nossa ex-Ministra Dilma, que 
será nossa Presidente da República.

Quero agradecer essa oportunidade. Depois de 
um dia de muito trabalho, eu venho a essa tribuna, 
Srª Senadora, Srs. Senadores, para falar a respeito 
da PEC 300, a PEC dos policiais militares, que criará 
um piso que foi aprovado em primeiro turno na Câ-
mara dos Deputados, Senador Suplicy, que criará um 
piso salarial igual para todos os policiais militares do 
Brasil, ou seja, menos que isso nenhum Estado bra-
sileiro poderá pagar, mais quem tiver condições de 
provar que tem orçamento, poderá. Menos nenhum 
Estado brasileiro.

Quero aqui, nesta noite, mais uma vez, já que eu 
falei sobre esse assunto tão importante, sobre esse 
homem e essa mulher – o militar pode ser homem ou 
mulher – e o bombeiro, que também é militar,
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A importância do trabalho dele na segurança 
pública do nosso País, da população brasileira de um 
modo geral. E com raríssimas exceções são pessoas 
que prestam um grande serviço à população de to-
dos os Estados brasileiros. Eu especificamente pos-
so falar da minha querida Polícia Militar do Estado de 
Tocantins.

Então, venho aqui para me congratular com os 
Srs. Deputados Federais, que já aprovaram a PEC 
300 em primeiro turno, e espero que amanhã ela seja 
aprovada em segundo turno pelos Srs. Parlamentares 
da Câmara dos Deputados...

A SRA. Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Um aparte, Senador.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Só 
um minutinho, Senadora, já vou concedê-lo a V. Exª, 
porque eles aguardaram muito tempo, Sr. Presidente, 
essa luta. E quantas visitas, Senadora Serys, recebe-
mos em nossos gabinetes! Quanta peregrinação essa 
categoria tão importante na vida da nossa população, 
que cuida da segurança da população do Brasil inteiro, 
sobretudo das mais humildes, principalmente das mais 
humildes. E eu no meu Estado posso dizer, Senadora 
Serys, como Representante do meu Estado aqui em 
Brasília posso dizer que o povo do meu Estado tem 
muito orgulho da nossa valorosa polícia militar do Es-
tado de Tocantins. 

Por isso, não poderia deixar de, neste momento, 
vir aqui, Sr. Presidente. Aguardei até agora, já quase 10 
horas da noite, para ter a oportunidade de falar sobre 
esse assunto. Fizemos muitas votações hoje, todas 
importantes: a licença-maternidade de seis meses, 
que votamos hoje a tarde e que encaminhei pelo meu 
Partido, pois é uma matéria extremamente importante 
e quero também falar um pouquinho sobre isso.

Concedo um aparte à querida Senadora Serys 
Slhessarenko, do Estado de Mato Grosso.

A SRA. Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Serei breve. Claro que aprovamos matérias importan-
tíssimas, como a licença-maternidade de seis meses. 
Fui relatora na CJJ e sei da importância (e como mulher 
sei mais ainda) dessa matéria. Aprovamos a redução 
da carga horária para trinta horas para os assistentes 
sociais. A gleba Maiká. São tantas as matérias. Mas o 
senhor, Senador João Ribeiro, valeu a pena ficar até 
quase 10 horas para falar um pouco sobre as nossas 
polícias. A PEC 300 e a PEC 41 na Câmara são a 
446-a. A gente fala muito, Senador João Ribeiro, pelo 
Brasil afora, no meu Estado de Mato Grosso, no seu 
Estado de Tocantins, sobre o problema de segurança, 
que a segurança é problema, problema, problema, 
mas temos policiais ganhando R$800,00 por mês em 
determinados Estados.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Oito-
centos e cinqüenta reais no Estado do Rio Grande do 
Sul, um Estado rico como esse.

A SRA. Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Exatamente. Em outros, R$1.000,00; em outros, 
R$1.200,00, R$1.600,00. E não dá para se pensar que 
alguém coloca a vida em risco toda hora...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Por 
pouco mais de um salário mínimo, Senadora.

A Srª. Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Exatamente, por pouco mais de um salário mínimo 
ou dois salários mínimos. Claro que não é o dinheiro 
que vai resolver isso. É preciso muito preparo etc. Mas 
é para parabenizá-lo, Senador, pela sua lembrança 
neste momento. Que a 446-a, que está lá na Câma-
ra seja votada amanhã. Um apelo meu que reforça o 
seu para que venha logo para cá e que vá para pro-
mulgação, porque realmente vai definir a possibilidade 
do piso salarial nacional para a Polícia Civil, Militar e 
Corpo de Bombeiros. E já há um estudo inclusive de 
que a possibilidade existe de que seja em torno de 
R$3.500,00 o piso salarial inicial. Parabéns ao senhor. 
É uma questão da mais alta relevância para o nosso 
País o piso salarial nacional para a Polícia Civil, Militar 
e Corpo de Bombeiros. Obrigada.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Eu que 
agradeço a V. Exª, Senadora Serys, e incorporo o aparte 
de V. Exª a meu pronunciamento. Seu aparte veio só 
enriquecer aquilo que eu estou falando, inclusive até 
atualizando o número da PEC que está na Câmara dos 
Deputados. Quero crer que os Srs. Deputados e Depu-
tadas do Brasil, sobretudo da minha querida Bancada 
do Tocantins, não vão deixar essa matéria para o mês 
de setembro, porque nós só teremos uma semana de 
esforço concentrado no mês de agosto, que é hoje e 
amanhã, e também, no mês setembro, teremos uma 
semana de esforço concentrado. 

Então, mesmo estando em campanha política, 
eu, que sou candidato a reeleição, estou no proces-
so de reeleição muito feliz, Senadora Serys, com a 
manifestação de apoio que tenho recebido da popu-
lação do meu Estado. Como é bom trabalhar, como é 
bom ser correto e cumprir a obrigação por algo que 
nos propomos a fazer com tanto carinho e com tanta 
dedicação. 

Não existe nada mais nobre e mais comprometi-
do do que representar o povo, porque as pessoas têm 
esperança, Senador Suplicy. Quando o cidadão vota 
na pessoa, ele deposita suas esperanças ali naquele 
voto. E, quando cumprimos, quando chegamos para 
nossas visitas, nossas caminhadas, temos, então, opor-
tunidade de ouvir as pessoas dizerem que vão votar 
em nós novamente, e que estão felizes com o nosso 
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trabalho. Não pense que o povo não sabe das coisas, 
Senador Suplicy, quem pensa isso está enganado. 
Todos nós estamos sendo acompanhados pela popu-
lação, ou pela TV Senado, a Rádio, a imprensa local, 
a Voz do Brasil, enfim, todos estão acompanhando de 
uma forma ou de outra. 

E agora vai ser a hora, nesta eleição de três de 
outubro, a hora de cada um passar pela sabatina do 
povo, prestar contas daquilo que fez, de como rece-
beu cada prefeito no seu gabinete, cada prefeita, cada 
vereador do seu Estado ou até de outros Estados, 
como recebeu cada cidadão de entidade de classe, 
de empresários, de religiosos, enfim, como recebe as 
pessoas aqui em Brasília, como é a representação de 
cada um do Senador ou da Senadora ou do Deputado 
ou da Deputada aqui. 

E também, continuando essa questão da PEC 
300, que agora é 446 na Câmara dos Deputados, quero 
dizer que, como já disse, Senador Suplicy, é lamentável 
que a gente tenha no Brasil ainda – e aqui uma crítica 
construtiva – um Estado rico como é o Rio Grande do 
Sul, um Estado politizado, um Estado importantíssimo, 
muito intelectualizado, ter um policial militar receben-
do apenas Cr$850,00. No meu Tocantins não é assim, 
mas, mesmo assim, o salário não é aquilo que o poli-
cial merece receber para ele ter um bom treinamento, 
para que a polícia seja bem equipada, para que eles 
possam trabalhar com orgulho e sustentar a sua famí-
lia. Um policial não pode ser corrupto, como ninguém 
pode nem deve, mas, se ele não tem um salário justo 
e digno, isso leva muitos a fazerem loucura. Isso não 
justifica, mas, sobretudo, leva muitos a fazerem o que 
não devem.

Portanto, eu quero, neste final de dia – já são 
quase 22 horas – dizer deste dia feliz que tivemos de 
aprovação de tantas matérias importantes – e não só 
a questão dos policiais militares. Eu tenho me colocado 
sempre à disposição da minha valorosa polícia militar, 
da polícia civil e dos bombeiros do meu Estado, mas 
também tenho me colocado à disposição para fazer 
a defesa daquilo que é importante para eles, que é 
garantir um piso salarial digno para que eles possam 
cuidar bem da nossa população, da população do meu 
Estado. E que todos os Estados brasileiros possam fa-
zer a mesma coisa. É preciso fazer um sacrifício. Há 
pessoas que falam: “olha, mas os governos não têm 
orçamento para isso”. É preciso arranjar orçamento. É 
preciso que nós, do Congresso Nacional, tenhamos res-
ponsabilidade com isso e ajudemos os governadores, 
os governos estaduais para que eles possam pagar 
esse piso salarial já a partir do próximo ano ou, se não 
tiver orçamento, a partir do início do próximo ano. Que 

seja inserido no orçamento deste ano tanto do Governo 
Federal quanto dos governos estaduais.

É uma alerta que faço aos Srs. Deputados Esta-
duais, aos senhores policiais de um modo geral, para 
que cobrem, logo após a aprovação desta PEC, que 
voltará para o Senado Federal, para que possamos 
referendar, já que aqui aprovamos matéria parecida, 
mas o Senado tem que dar a sua última palavra.

Eu quero aqui me comprometer, Sr. Presidente, 
mais uma vez assumir o meu compromisso de ser um 
dos Senadores que vão lutar para que este assunto 
seja aqui debatido e aprovado como vier da Câmara 
dos Deputados, para não ter que voltar mais para lá. 
Para que o Presidente Lula possa sancionar.

O Presidente Lula é o grande Presidente da His-
tória do nosso Brasil. Eu tenho dito, Senador Eduardo 
Suplicy, que o Presidente Lula é o melhor Presidente 
dos últimos 30 ou 50 anos. Eu posso falar dos últimos 
30 ou 40 anos porque eu consegui acompanhar todos 
os Presidentes da República. Não importa se militares 
ou se já na democracia, com a eleição direta, o pro-
cesso mais lógico e importante. Mas o importante é 
que o Presidente Lula tem sido um grande Presidente 
para o Brasil.

Amanhã quero aqui retornar a esta tribuna para 
falar sobre a Ferrovia Norte-Sul, falar sobre obras im-
portantes, como as rodovias federais, Senador Suplicy. 
Nós ouvimos tantas críticas sobre elas.

Hoje nós temos mais de 40 mil km de rodovias 
federais restauradas e recuperadas no Brasil. Só no 
Tocantins, são 1.304 km de rodovias federais, que 
não têm um buraco mais, com restauração completa, 
o chamado “Creminha”. E vem aí o “Cremão”, que é a 
segunda etapa desse programa extraordinariamente 
bom do Ministério dos Transportes, que é comandado 
pelo hoje Ministro Paulo Sérgio, do meu Partido; tem 
o Dr. Luiz Antônio Pagot, um homem também do PR 
do Mato Grosso, que está aqui, um técnico altamente 
competente e preparado.

Eu sei que quem transita pela BR–153, no To-
cantins, pela Belém-Brasília, hoje, percebe que há 
um ano, há um ano e pouco, nós fomos lançar lá no 
Tocantins o “Creminha”. No Estado, as rodovias esta-
vam arrebentadas. Hoje, todo mundo transita, passa 
pela BR–153, pelas BRs 242, 235 e a 010, que são as 
rodovias federais do Estado, com tranquilidade e sem 
maiores preocupações. E tem muito mais ainda para 
ser feito. Só fizemos até agora cerca de 60%. Quando 
digo que “fizemos”, o Governo do Presidente Lula e o 
Dnit do Estado, o Dr. Amauri, que tem feito um belís-
simo trabalho, pois é o nosso Superintendente lá do 
Tocantins.
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Acabei misturando um pouco os assuntos, mas 
são coisas importantes, que eu não poderia deixar de 
falar nesta noite. Voltarei para falar amanhã sobre fer-
rovia, se tiver oportunidade, e fazer um Raio X para 
mostrar que a Ferrovia da Integração Nacional, dos 
modais da Integração Nacional, é a grande Ferrovia 
Norte–Sul, que foi praticamente toda ela, 80% dela, 
construída no Governo do Presidente Lula.

Nos dois Governos do Presidente Lula, eu fui um 
dos Senadores que mais brigaram por isso. E quero 
falar um pouco de outras coisas.

E, para encerrar, quero dizer que fiquei muito 
feliz também pela aprovação de todos os projetos, 
principalmente o dos assistentes sociais, quando nós 
aprovamos a redução de 40 para 30 horas. Nós pre-
cisávamos aprovar a redução também para os profis-
sionais da saúde, pois é muito importante que eles 
tenham tranquilidade para poderem trabalhar; que eles 
tenham um descanso para prestar um bom serviço. E, 
também, Sr. Presidente, gerar mais emprego. Apare-
ceu a oportunidade para aqueles que querem traba-
lhar no serviço público. E nós precisamos arrumar as 
condições para isso.

E acho, Sr. Presidente, Senador Eduardo Su-
plicy, que, com a eleição da nossa Ministra Dilma, eu 
tenho certeza de que ela poderá dar continuidade a 
tantos programas importantes que o Brasil tem, que o 
Presidente Lula tem feito, que nós temos dado a nos-
sa contribuição, mas que dará continuidade e poderá 
fazer muita coisa boa, porque ela vai pegar um País 
organizado e poderá, já no dia 1º de janeiro, trabalhar 
com muita firmeza para o bem do Brasil e para o bem 
do meu querido Estado do Tocantins.

Espero que, amanhã, eu possa voltar novamente 
à tribuna. E como a gente está em campanha política, 
quando a gente está aqui trabalhando, o povo está nos 
vendo pela TV Senado; eles estão vendo que a gente 
está aqui para prestar serviço a eles, para continuar 
dando atenção e também cumprindo com a nossa 
missão para a qual o povo nos enviou para cá. Que 
eu possa voltar a esta Casa, nas eleições do dia 3 de 
outubro, para continuar o meu trabalho, a partir do ano 
que vem, em favor do povo do Tocantins.

Muito obrigado, Senador Suplicy. Agradeço a 
paciência de V. Exª.

Boa-noite a todos!

Durante o discurso do Sr. João Ribeiro, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vive-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador João Ribeiro, 

pela defesa que fez, tanto de como garantir melhor re-
muneração aos que trabalham no setor de segurança, 
na polícia, também em defesa das iniciativas que têm 
sido tomadas pelo Presidente Lula para a expansão 
do sistema de transportes no Brasil, tanto rodoviário 
quanto ferroviário, sobretudo no Norte e Nordeste. V. 
Exª é Senador por Tocantins, um dos Estados que 
têm sido beneficiados pelos investimentos em infra-
estrutura e, particularmente, na área de estradas de 
rodagem, de ferrovias. O Presidente Lula ainda, por 
ocasião do lançamento do trem-bala, falou bastante do 
quão importante é assegurar a construção de ferrovias 
que possam modernizar o nosso País, propiciando o 
desenvolvimento da indústria de material ferroviário, 
de trens, etc.

Com respeito ao tema da segurança, ao qual 
V. Exª dedicou boa parte de seu pronunciamento, eu 
gostaria de dar-lhe em mão esta cartilha que recebi 
de presente, formulada pelo nosso querido Ziraldo, 
um dos maiores autores de histórias em quadrinhos, 
pois ele escreveu uma história feliz, referente à Renda 
Básica de Cidadania, explicando como é que a insti-
tuição de uma Renda Básica de Cidadania, que po-
derá ser o desenvolvimento de uma Bolsa Família, o 
direito de todo e qualquer pessoa, não importa a sua 
origem, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioe-
conômica, de receber uma renda que, na medida do 
possível, será suficiente para atender as necessidades 
vitais de cada um.

Quando dei o meu livro ao Ziraldo, dizendo que 
eu gostaria que ele escrevesse uma história em qua-
drinhos para que todas as pessoas pudessem bem 
compreender este conceito, ele me disse: “Olha, Edu-
ardo, eu gosto muito da proposta e de você e quero lhe 
dar de presente. Então, me escreva um texto como se 
fosse para as crianças que eu vou produzir e lhe dar 
de presente”. E eu, então, escrevi para os meus netos 
e para o “menino maluquinho”, a explicação da Renda 
Básica de Cidadania. Então ele me deu de presente 
esta cartilha, que agora quero lhe passar às mãos, e 
gostaria que pudesse inclusive ler para as crianças de 
sua família, porque, quando eu li para as minhas ne-
tas de 6 e 7 anos, a Laurinha e Maria Luísa, elas me 
disseram: “Vovô, compreendi tudo.”

Então, aqui está uma explicação. E mais do que 
isso: eu quero me dispor a todo o povo de Tocantins 
de estar lá quantas vezes avaliarem como próprio 
para explicar como é que, da mesma maneira que os 
primeiros programas de Renda Mínima, associados à 
educação, se iniciaram localmente em Campinas e Dis-
trito Federal, e por aí se espalharam e estão presentes 
hoje na forma do Bolsa Família, em 5.465 Municípios; e 
que também a Renda Básica de Cidadania poderá se 
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iniciar localmente e, quem sabe, em Tocantins? Pode 
contar comigo para que lá...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – O 
senhor me concede um minuto? Quero fazer um co-
mentário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Por favor, Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr. 
Presidente, eu já tinha encerrado o meu pronuncia-
mento, mas quero agradecer a cartilha, que V. Exª me 
entrega com uma dedicação tão carinhosa. Quero 
dizer que V. Exª, Senador por São Paulo, orgulha o 
Senado brasileiro.

Eu quero também lhe dizer que, há mais ou me-
nos dois ou três anos – não me lembro bem da data -, 
eu estive na cidade de Xangai, na China. Tinha uma 
semana que V. Exª tinha saído de lá, tendo ido lá de-
fender o projeto de renda mínima. V. Exª deixou...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Eu propus aos chineses que também institu-
íssem uma renda básica de cidadania para os seus 1 
bilhão e 400 milhões de habitantes.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – O co-
mentário que eu ouvia, na imprensa chinesa, era so-
bre o carinho e a forma competente como V. Exª fez a 
defesa do projeto de renda mínima, que V. Exª tanto 
defendeu em toda a sua vida, mas sobretudo no início 
do Governo do Presidente Lula. E saí de lá impressio-
nado com o seu prestígio lá na China, no mundo lá fora, 
porque eu, na verdade, era um mero desconhecido, 
mas V. Exª já era um Senador muito conhecido na Chi-
na, porque foi lá e deu muitas entrevistas importantes, 
defendeu muito o Brasil.

Mas eu consegui trazer algumas indústrias para 
o Tocantins, para a capital do meu Estado, Palmas, 
indústria do ramo ótico. Fui com o empresário Tom 
Lyra, que tem a General Optical, hoje já com cerca 
de 300 funcionários, numa das indústrias que lá está. 
Vai ter mais de 600 funcionários trabalhando. Para 
nós, é uma grande indústria. Estamos loucos atrás 
de gerar renda e emprego para o nosso povo, porque 
acho que emprego é cidadania. Você dá honra para a 
pessoa, dá orgulho para a pessoa. Há outra que veio 
também e que vai gerar cerca de 200 empregos, já 
está gerando. E outras que estão vindo, nessa nossa 
viagem à China.

Então V. Exª veja: eu visitei lá uma pequena cida-
de, de que aqui não me lembro o nome – os nomes lá 
são muito difíceis –, mas que fica a quase 600 km de 
Xangai. Um dos tradutores que estavam com a gente, 
que é um dos donos da GO, Paulo Ji, disse: “Senador, 
nós vamos visitar uma pequena cidade da China”, com 
7 milhões de habitantes, Senador Suplicy. Veja que coi-

sa impressionante! Eu sai daquele país impressionado 
com muita coisa. Mas também sei que o Brasil é muito 
melhor para se viver.

Sei que V. Exª falou sobre o projeto, a questão 
do programa, que é um programa extraordinariamen-
te bom, do Bolsa Família. Sei que a Ministra Dilma vai 
continuar esse programa do Presidente, vai ampliá-lo 
e melhorá-lo cada vez mais, até que o brasileiro possa 
ter aquilo que falei há pouco – as condições de tra-
balhar e dizer para o Governo: “Eu agora não preciso 
mais do Bolsa Família. Deixe para o meu vizinho, para 
uma pessoa que conheço e que está precisando dessa 
ajuda do Governo, dessa assistência do Governo”.

Fui Relator desse programa há três ou quatro 
anos. Naquela época, já eram mais de 12 milhões de fa-
mílias. Hoje, são 15 milhões de famílias; mais de 15.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Hoje são 13 milhões.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Treze 
milhões.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Hoje são 12,6 milhões. Serão 13 milhões 
ao final do ano.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Então, 
já eram mais de 10 milhões naquela época que eram 
beneficiadas com esse programa, porque há o Bolsa 
Família, o Peti e outros programas muito importantes 
que, na época, relatei.

Estive, naquela ocasião, com o Ministro Patrus 
Ananias, que era o Ministro dessa área, discutindo o 
assunto, e fiquei muito feliz por ter podido dar a minha 
contribuição naquele momento.

Então, Senador Suplicy, só quem convive com 
a população pobre, que passa fome... Vou dizer para 
V. Exª e para alguns brasileiros alguns dados de uma 
pesquisa recente do IBGE no Tocantins que envergo-
nham o meu Estado e o Brasil: 16% da população do 
meu Estado responderam – sei que com vergonha de 
responder – que passam fome todo dia; 52% disseram 
que passam fome às vezes, ou seja, às vezes não al-
moçam, às vezes não jantam.

Então, isso é muito triste, Senador. Nós temos 
que acabar com a fome e com a miséria.

Eu sei, perfeitamente, que o Bolsa Família tem 
acabado com a fome das pessoas, tem matado a fome 
de muita gente que passa fome. Mas nós ainda temos 
muita gente que passa fome, porque, às vezes, não se 
pode dar tudo. As pessoas, às vezes, dizem: “Não se 
pode dar o peixe. Tem que dar o anzol”. Se não dar só 
o anzol não resolve; tem que dar o peixe, sim.

Então, era isso que eu queria falar para encerrar. 
Mas eu não podia deixar de dizer a V. Exª da minha 
admiração, do meu respeito. V. Exª está convidado, 
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constantemente, a ir a Tocantins. Sei que é um homem 
muito ocupado, Senador de um Estado muito impor-
tante, mas o Tocantins se sentirá muito orgulhoso com 
a presença de V. Exª lá no nosso Estado. Se não for 
possível agora, no período eleitoral, esteja convidado 
por mim. V. Exª ficará hospedado na minha humilde 
casa. Eu, que sou companheiro da Ministra Dilma, do 
Presidente Lula, sou aliado forte do Partido dos Traba-
lhadores no Estado, tenho ajudado muitos prefeitos do 
Partido, os aliados do Presidente Lula, quero receber 
V. Exª lá no Tocantins, com fé em Deus.

Agradeço, mais uma vez, por este livro de história, 
que vou levar para o meu filhinho João Antônio, que 
vai completar três anos em setembro. Não vou poder 
contar aqui na tribuna porque, se eu contar, vou chorar. 
Meu filho João Antônio é fruto de um milagre. Ele fez 
duas cirurgias no coração, uma com 21 dias de nas-
cido. Não vou contar para não me emocionar mais do 
que já estou emocionado. Eu tenho sete filhos. O João 
Antônio é o caçula e me dá um orgulho tremendo. Ele 
fez duas cirurgias do coração, está ótimo e maravilho-
so. Eu vou levar esse livrinho para ele e dizer que foi 
o Senador Suplicy que mandou.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Se me permite, eu vou acrescentar, para 
o João...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – ...An-
tônio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – ...João Antônio, para que ele possa bem 
compreender e...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Nós 
vamos ler as historinhas para ele. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – ...e ler com o pai.

E gostaria de aqui então contar que é verdade 
que eu, em Pequim e Xangai, conversei com as au-
toridades chinesas. Foi o ex-embaixador Cheng que 
me convidou para ir à China insistentemente. Eu tinha 
estado em 1976, quando ele foi, então, o intérprete 
de minha viagem por 20 dias, e ele insistiu que eu pu-
desse voltar à China, e me convidou. Eu então fui e, 
dentre as autoridades do governo chinês com as quais 
dialoguei, estava o maior especialista em trabalho e 
renda, que era o presidente do Instituto de Trabalho e 
Renda da China. 

Eu expliquei longamente para ele como foi a evo-
lução da instituição de programas como o Bolsa Escola 
e o Bolsa Família no Brasil, e ele me explicou como é 
que na China já um número significativo de famílias, de 
pessoas, recebia também um complemento de renda 
e que o programa estava se expandindo.

Mas eu expliquei a ele que já era lei no Brasil. 
E o Brasil foi o primeiro país do mundo que aprovou 
um projeto de lei segundo o qual um dia nós teremos 
o pagamento de uma renda suficiente para atender 
às necessidades vitais de todos – simplesmente do 
Senador João Ribeiro ao Pelé, à Xuxa, ao Presidente 
Lula, à Dilma, ao Senador Suplicy, à Marta, a todos 
–, e isso significaria, se fosse hoje, mais de 1,3 bilhão 
de chineses, se fosse ali aplicado, bem mais do que 
as centenas de milhões que hoje recebem também lá 
um complemento de renda.

Quando acabei de explicar as razões de se pa-
gar igualmente a todos e se acabar com o estigma de 
pessoas dizendo: “Olha, eu só recebo tanto e, por isso, 
mereço tal complemento”, mas sobretudo ao explicar 
que, do ponto de vista da liberdade, da dignidade do 
ser humano, será muito melhor para cada um que se 
tenha o pagamento de todos como um direito de to-
dos partilharmos a riqueza da Nação; ao explicar em 
detalhes as vantagens sintetizadas na cartilha de Zi-
raldo, eis que ele me disse: “Essa proposta da renda 
básica de cidadania, incondicional e universalmente 
paga a todos é consistente com os ensinamentos de 
Confúcio, no Livro das Explicações e das Respostas 
– [por quem eles têm um enorme reconhecimento] – e 
também é compatível com os propósitos do Governo 
da República Popular da China hoje, mas, para bem 
aplicá-los, vamos precisar de pelo menos três planos 
quinquenais.” 

Então, eu pensei comigo mesmo: bem, para uma 
Nação que tem mais de cinco mil anos, três planos 
quinquenais, isso significa que, em 2020, poderá se 
realizar o pagamento aos um bilhão e trezentos e tantos 
milhões de chineses, talvez um trilhão e quatrocentos 
milhões já em 2020. Portanto, para uma nação com 
uma história tão antiga, de cinco mil anos, 2020 é de-
pois de amanhã. Então, logo vai acontecer...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Está 
perto, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, fiquei muito feliz por ele ter concordado 
com os propósitos da renda básica de cidadania. 

E tenho a notícia de que, na Ásia, no Japão, na 
Coréia do Sul e mesmo na China, começam a ser cria-
das as redes locais da renda básica de cidadania.

Quando, em 1º e 2 de julho, tivemos o Congres-
so Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, 
foram muitos inclusive os habitantes, os professores, 
cientistas sociais e economistas desses países da Ásia 
que vieram a dar essa notícia do entusiasmo também 
lá e nos cinco continentes da proposta sobre a renda 
básica de cidadania.
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Que possamos, então, logo instituí-la em Tocan-
tins e fazer de Palmas e outros Municípios exemplos 
pioneiros da renda básica. Isso será ótimo, e pode 
contar comigo, Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Suplicy. Quero dizer que, realmente, 
fiquei muito orgulhoso de sua atuação, da atuação de 
V. Exª, quando fui à China e vi a importância de V. Exª 
no cenário político nacional e internacional. Foi por isso 
que fiz questão de voltar à tribuna para fazer justiça à V. 
Exª, à atuação de V. Exª, pela sua fala. A fala de V. Exª 
mostra que mostra que realmente não foi em vão aquilo 
que V. Exª foi fazer na China, em vários países da Ásia e 
do mundo. E que o meu Tocantins ficará, volto a repetir, 
muito feliz com a presença de V. Exª. 

Vou levar o livro, para que V. Exª acrescente aqui, 
portanto...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Para o João Antonio.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – ...o 
nome do meu filho, João Antonio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está bem. Com maior alegria.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Obri-
gado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência comunica ao Plenário que 
adita o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 41, de 2010, a fim de que a matéria seja 
examinada também pela Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 733, DE 2010

Requer voto de aplauso à Desembar-
gadora Federal Maria Isabel Diniz Gallotti 
Rogriguês, pela sua posse, em 10 de agosto 
de 2010, no cargo de Ministra do Superior 
Tribunal de Justiça-STJ.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Desembargadora 
Federal MARIA

Isabel Diniz Gallotti Rogriguês, pela sua posse 
como Ministra do Superior Tribunal de Justiça-STJ, em 
10 de agosto de 2010.

Requeiro, ainda que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados a nova Ministra e o Superior Tribunal 
de Justiça-STJ.

Justificação

O Voto de Aplauso que ora requeiro é justa ho-
menagem à Desembargadora Federal Maria Isabel 
Diniz Gallotti Rodriguês, que passa a integrar, como 
Ministra, o Superior Tribunal de Justiça.

Sala da Sessões, 3 de agosto de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 734, DE 2010

Requer Voto de Aplauso à Federação 
das Indústrias do Estado do Amazonas – 
FIEAM, ao ensejo do transcurso do seu 
50º aniversário de fundação, no dia 3 de 
agosto de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Federação das 
Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, ao ensejo 
do transcurso do seu 50º aniversário de fundação, no 
dia 3 de agosto de 2010.

Requeiro, ainda, que desse Voto de Aplauso tome 
conhecimento o Sr. Antonio Carlos da Silva, ilustre Pre-
sidente da instituição e, por seu intermédio, a todos os 
demais colaboradores.

Justificação

Incansável na defesa de sua missão, a FIEAM é 
órgão vitorioso e sua presença no Amazonas represen-
ta expressiva força de apoio e estímulo ao segmento 
industrial do Estado.

Neste mês, completa 50 anos de atividade. A data, 
comemorada dia 3, é motivo de júbilo, pelo que propo-
nho este Voto de Aplauso ao Senado da República.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 735, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Professor (UnB) e Economista Dionísio 
Dias Carneiro, ocorrido no dia 29 de julho 
de 2010.

Requer, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do economista Dionísio Dias Carneiro, ex-
Professor da Universidade de Brasília e sócio fundador 
do Departamento de Economia da PUC/RJ, de onde 
saíram nomes importantes, todos orientados. Alguns 
integraram a equipe do ex-Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso.

Requeiro, também, que o voto de pesar do Sena-
do seja comunicado aos familiares do professor.
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Justificação

O voto de pesar que requeiro ao Senado é jus-
ta homenagem ao ilustre Professor, que, ao longo 
de sua vida, contribuiu fortemente para a formação 
de numerosos técnicos, que foram seus orientandos. 
Seu legado, como registra artigo do economista Ilan 
Goldfajn, “contribuiu decisivamente para a construção 
do Departamento de Economia da PUC-Rio há algu-
mas décadas e, mais recentemente, para a criação 
do instituto de Estudo de Política Econômica (Iepe da 
Casa das Graças), um espaço novo para o debate li-
vre sobre temas econômicos relevantes. Poucos bra-
sileiros se podem orgulhar de tamanho legado como 
o de Dionísio”.

Nota ainda o articulista que “as obras de Dionísio 
Dias Carneiro são parte da riqueza do Brasil, indo além 
do acúmulo de edificações, máquinas e as (essenciais) 
obras de infraestrutura. De fato, o atual objetivo primor-
dial econômico do Brasil parece ser acumular capital 
para crescer mais rápido, por mais tempo”.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 736, DE 2010. 

Requer Voto de Aplauso ao Desembar-
gador Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, 
pela sua posse, em 10 de agosto de 2010, 
no cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça - STF.

REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,  nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Desembarga-
dor Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, pela sua posse 
como Ministro do Superior Tribunal de Justiça- STJ, em 
10 de agosto de 2010.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados o novo Ministro e o Superior Tribunal 
de Justiça- STJ.

Justificação

O Voto de Aplauso que ora requeiro é justa ho-
menagem ao Desembargador Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino, que passa a integrar, como Ministro, o 
Superior Tribunal de Justiça.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2010 

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to, sábado, dia 31  de julho de 2010, em 
Manaus, da radialista Maria da Fé Xerez de 
Souza Anzoategui, a Fesinha.

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, a inserção em Ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento, no último sábado, dia 31 de julho de 2010, 
em Manaus, da radialista Maria da Fé Xerez de Souza 
Anzoategui, conhecida como Fesinha. 

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja 
comunicado ao marido, Dr. Miguel Anzoategui, e aos 
filhos, também radialistas, Daniel e André Luiz.

Justificação 

Manaus e o Amazonas perderam, no último sá-
bado, dia 31 de julho de 2010, uma das figuras que 
mais se destacaram no mundo radiofônico da cidade 
e do Estado nas últimas décadas: a radialista Maria 
da Fé Xerez de Souza Anzoategui, conhecida como 
Fesinha. Diretora da Rádio Difusora, ela mantinha ali 
programa de larga audiência, razão de sua imensa po-
pularidade e de seu prestígio na capital amazonense. 
Seu velório reuniu as mais importantes autoridades 
do Estado e de Manaus, além de grande número de 
populares, todos a lembrarem sua voz “macia e doce” 
e episódios de seu programa e de sua vida. O radia-
lista Joaquim Marinho lembrou o começo da carreira 
de ambos, quando se apresentaram no 1º Festival de 
Música Estudantil do Amazonas, realizado, na década 
de 60, no Teatro Amazonas. E no programa que então 
iniciava, ela abria espaço para os novos nomes da mú-
sica popular, como Chico Buarque e Milton Nascimento. 
Pelo muito que fez pelo rádio, pela música brasileira 
e pelos seus ouvintes, faz jus à homenagem póstuma 
que hora requeiro.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB .

REQUERIMENTO N°738, de 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do médico Secretário de Saúde do es-
tado de São Paulo, Luiz Roberto Barradas 
Barata, ocorrido no último dia 17 de julho 
deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Pesar pelo faleci-
mento do médico sanitarista e Secretário de Saúde do 
estado de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, 
ocorrido no último dia 17 de julho deste ano.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado 
ao conhecimento da família.

Justificação

Médico sanitarista e um dos fundadores do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), Luiz Roberto Barradas 
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era médico formado pela Santa Casa de São Paulo 
em 1976. Em 1978 especializou-se em Saúde Públi-
ca pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (USP) e em Administração de Serviços 
de Saúde e Administração Hospitalar pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

Barrada assessorou os ex-ministros da Saúde 
Adib Jatene e José Serra, foi chefe de gabinete da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo na ges-
tão do ex-prefeito Mário Covas e secretário-adjunto 
de Saúde nos governos Covas e Geraldo Alckmin. Ele 
assumiu a pasta a qual chefiava em janeiro de 2003, 
durante a gestão Alckmin.

Com uma vida dedicada a saúde pública, Barra-
das era uma pessoa competente, querida e respeitada 
por todos, deixando uma grande lacuna como cidadão 
e homem público.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Se-
nador Arthur Virgilio.

REQUERIMENTO N°739, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Na-
tália Paes Landim, matriarca da família Paes Landim.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010.– Sena-
dor Heráclito Fortes. 

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

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jose Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior, an-
tes. Em seguida, darei a palavra a V. Exa .

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Democratas 
vota a favor do Relatório da Senadora Rosalba Ciarlini, 
portanto a favor da medida provisória.

Então, o partido apóia o relatório da Senadora 
Rosalba.

O SR. PRESIDENTE (Jose Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERACLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, e para inserir nos Anais desta Casa um 
Voto de Pesar pelo falecimento, na manhã desta terça-
feira, 3 de agosto de Dona Natália Ferreira Paes Lan-
dim, matriarca da família Paes Landim.

Dona Natália morreu em casa, de causas naturais, 
em São João do Piauí, na mesma rua onde morou por 
quase toda a sua vida e criou seus filhos.

Ela nasceu em 6 de agosto de 1917, na própria 
cidade de São João do Piauí, filha de José Olimpio So-
ares e Maria Monteiro Ferreira Soares. Com 17 anos, 
casou-se com Francisco Antonio Paes Landim Neto, 

mais conhecido como Capitão Senhorito, com quem 
teve 10 filhos: José Francisco, Deputado Federal; Pau-
lo Henrique, Deputado Estadual; Carlos Alberto; Luiz 
Gonzaga, ex-Deputado; Maria Gícia, já falecida; Mu-
rilo Antônio; Francisco Antonio Filho, Desembargador 
no Piauí; Maria do Amparo, líder política e candidata 
a deputada estadual na presente eleição; José do pa-
trocínio Maria do socorro, também falecida.

Dona Natália teve ainda dois enteados, frutos do 
primeiro casamento de seu marido, que são: Raimundo 
Vaz da Costa Neto e Humberto Vaz Paes Landim.

Enquanto o seu marido dedicava-se ao comércio 
e a política, tendo exercido dois mandatos de deputado 
estadual, Dona Natália cuidava da parte prática admi-
nistrando a casa e cuidando da educação dos filhos.

Dona Natália ficou viúva, com o marido vítima de 
Doença de Chagas. 

À época, isso em 1961, passou a tomar conta do 
comércio da família, que era uma loja de tecido e de 
miudezas em geral.

Sr. Presidente, trago aqui alguns dados sobre 
Dona Natália. E peço a V. Exª que considere com lido 
e faça o registro nos Anais desta Casa esse falecimen-
to, que é muito significativo pelo que representa Dona 
Natália para o Estado do Piauí.

Por dever de justiça, quero dizer que tiramos essas 
informações do site, de grande circulação na região de 
São João de Piauí, chamado pedefigueira.

Peço a V. Exa que determine à Secretaria da 
Mesa que envie Voto de Pesar a todos os familiares 
de Dona Natália, que hoje nos deixa.

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

– V. Exa será atendido.

REQUERIMENTO Nº , DE 2010

Requerimento de voto de pesar pelo 
falecimento, no último dia 20 de julho, do 
jovem Rafael Mascarenhas, de apenas 18 
anos de idade, filho da atriz da TV Globo 
Cissa Guimarães e do músico Raul Mas-
carenhas, que foi atropelado e morto por 
um jovem motorista que trafegava no Tú-
nel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio 
de Janeiro.

Requeiro, com fundamentação no artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata desta sessão legislativa de Votos de Pesar Pela 
perda irreparável da atriz da TV Globo Cissa Guima-
rães e do músico Raul Mascarenhas, que tiveram o 
filho Rafael Mascarenhas atropelado e morto por um 
motorista que trafegava no Túnel Acústico, na Gávea 
Zona Sul, da cidade do Rio de Janeiro.
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Não há palavras que possam expressar a dor e 
amenizar o sofrimento da perda de um filho, principal-
mente da forma trágica que se deu o atropelamento e 
morte de Rafael Mascarenhas.

O desamor ao próximo, que encontra abrigo na 
desobediência à legislação do trânsito e na falta de 
conscientização das pessoas ao volante, roubou a 
vida daquele jovem músico.

Justificação

Na volta do recesso parlamentar do Senado da 
República, com o coração amargurado; mas imbuído 
de um sentimento de solidariedade com a dor da atriz 
Cissa Guimarães, do músico Raul Mascarenhas e dos 
irmãos Tomaz e João Velho, bem como de suas respec-
tivas famílias, apresento este requerimento de pesar.

Sei que não há palavras que possam amenizar 
este momento tão difícil.

Somente a infinita sabedoria e misericórdia de 
Deus é que podem atenuar um pouco a dor de tão 
extremado sofrimento.

Requeiro, pois, aos nobres parlamentares do Se-
nado da República que aprovem este voto de pesar 
e atenuem um pouco o sofrimento dos pais do jovem 
músico Rafael Mascarenhas.

Por fim, requeiro que este voto de pesar seja 
direcionado a sede administrativa da Rede Globo de 
Televisão, com enderêço na Rua Lopes Quintas, no 
303 – Jardim Botânico – CEP 22460-010 – RIO DE 
JANEIRO – RJ – para que posse ser entregue a atriz 
Cissa Guimarães e ao músico Raul Mascarenhas, pais 
do jovem músico Rafael Mascarenhas, e aos irmãos 
Tomaz e João Velho.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Se-
nador Romeu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 741, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
de Natália Ferreira Paes Landim.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, PESAR pelo falecimento 
de Dona Natália Ferreira Paes Landim, aos 92 hoje, 
dia 3 de agosto de 2010, no Piauí.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao co-
nhecimento do Exmo Sr. Deputado Federal Paes Landim 
e, por seu intermédio, aos demais familiares.

Justificação

O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da Re-
pública é um preito de saudade a, pelo que representou 
como figura humana. Era um exemplo, devido ao seu 
comprometimento, retidão e honestidade.

Matriarca da família Paes Landim, esteve sem-
pre ligada à política. Há mais de 50 anos que a família 
Paes Landim elege um representante na Assembléia 
Legislativa do Piauí.

São João do Piauí perde, certamente, uma cida-
dã exemplar, que dedicou toda sua vida a educação e 
formação de seus filhos, todos reconhecidos pela inte-
ligência e influência no meio político e jurídico.

Por estas razões, Dona Natália Ferreira Paes 
Landim é merecedora da homenagem póstuma des-
ta Casa.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Sena-
dor João Vicente Claudino, PTB/PI.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 742, DE 2010

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, a tramitação autônoma do Projeto de 
Lei do Senado nº 118, de 2006 – Complementar, e do 
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2008. – Senador 
Demóstenes Torres.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 743, DE 2010 

Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado 458/09 com Projeto de 
Lei do Senado 325/06 por versarem sobre matérias 
correlatas.

Justificação

Ambos os projetos tratam das condições laborais 
do trabalhador rural e, em vários artigos, preveem dis-
posições sobre temas idênticos, sendo de suma im-
portância a harmonização das proposições para que a 
elaboração legislativa ocorra de forma mais adequada. 
Dessa forma, solicita seja o PLS 458/09 apensado ao 
PLS 325/06, passando a acompanhar a tramitação 
deste último por ser o mais antigo e amplo. – Senador 
Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO  
No 744, DE 2010 – PLENÁRIO 

Requeiro, com fundamento nos arts. 215 e 255, 
inciso II, letra “c”, no 12, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, que o PLS nº 577/2007, que dispõe sobre 
a concessão do benefício de seguro-desemprego, 
durante o período de eventuais calamidades naturais, 
ao trabalhador rural que exerça sua atividade individual-
mente ou em regime de economia familiar, seja também 
remetido para exame da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, a fim de discutir os impactos orçamentários 
oriundos da possível aprovação da matéria. 

Justificação

É necessário indagar-se, ao dispor sobre a con-
cessão de Seguro-Desemprego para trabalhadores 
que não possuíam contratos de trabalho – trabalha-
dores rurais individuais ou em regime de agricultura 
familiar –, o PLS 577/2007 desvirtua o benefício do 
Seguro-Desemprego, dando-lhe uma feição de pres-
tação assistencial. 

O pagamento do beneficio a estes trabalhado-
res sem que haja a rescisão involuntária do contrato 
de trabalho, pode contrariar o artigo 7°, inciso II, da 
Constituição Federal e descaracteriza a finalidade do 
Programa Seguro-Desemprego, qual seja, prover as-
sistência financeira temporária ao trabalhador desem-
pregado sem justo motivo.

Com efeito, a utilização dos recursos do FAT para 
essa finalidade – oferecer benefícios de caráter assis-
tencial – não apenas descaracteriza o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, como também pode causar um grande 
impacto financeiro em sua reserva de recursos. 

Assim, é de suma importância que a CAE, Co-
missão de Assuntos Econômicos, possa se manifes-
tar e oferecer parecer sobre essa questão, por tratar 
diretamente de tema de sua competência (Art. 99, I e 
VI do Regimento Interno do Senado Federal).

Sala de Sessões, – Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu do Presidente do 
Banco Central do Brasil o Aviso nº 18, de 2010-CN 
(nº 56/BCB-Presi/2010, na origem), encaminhando ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da 
Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, o relató-
rio sobre as operações de redesconto e empréstimo 
realizadas pelo Banco Central do Brasil, referente ao 
2º trimestre de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 3-8-2010

até 8/8
prazo para publicação e distribuição dos avulsos 

da matéria;
até 23/8
prazo para apresentação de relatório;
até 30/8
prazo para apresentação de emendas ao rela-

tório; e
até 6/9
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 4 de agosto do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu do Senhor Presiden-
te da República a Mensagem no 94, de 2010-CN (nº 
464, de 2010, na origem), encaminhando o seguinte 
projeto de lei do Congresso Nacional:

– Projeto de Lei nº 39, de 2010-CN, que “Abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
do Meio Ambiente, crédito especial no valor de 
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 
de reais), para o fim que especifica”. 

O Projeto de Lei no 39, de 2010-CN, vai à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização.

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

Leitura: 3-8-2010

até 8/8
prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 16/8
prazo para apresentação de emendas;
até 21/8
prazo para publicação e distribuição de avulsos 

das emendas apresentadas; e
até 5/9
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

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

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 4 de agosto do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 211, DE 2010 

Modifica a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, para conceder seguro-desemprego 
aos artistas, músicos e técnicos em espetá-
culos de diversões. 

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 

de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º  ..................................................
I – prover assistência financeira tempo-

rária:
a) ao trabalhador desempregado em vir-

tude de dispensa sem justa causa, inclusive 
a indireta; 

b) ao trabalhador comprovadamente res-
gatado de regime de trabalho forçado ou da 
condição análoga à de escravo; e

c) ao artista, músico ou técnico em es-
petáculos de diversões desempregado;

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

Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 3º-B 
e 4º-A:

“Art. 3º-B. Terá direito à percepção do 
seguro-desemprego, sem prejuízo do dispos-
to no art. 3º, o artista, músico ou técnico em 
espetáculos de diversões que comprove:

I – haver trabalhado nas atividades arro-
ladas no caput por ao menos 30 (trinta) dias 
nos 12 (doze) meses anteriores à data do re-
querimento do benefício;

II – não estar em gozo de nenhum be-
nefício previdenciário de prestação continua-
da, previsto no Regulamento dos Benefícios 
da Previdência Social, excetuado o auxílio-
acidente e o auxílio suplementar previstos na 
Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem 
como o abono de permanência em serviço 
previsto na Lei 

nº 5.890, de 8 de junho de 1973;
III – não estar em gozo do auxílio-de-

semprego; 
IV – comprovar a realização de recolhi-

mentos previdenciários sobre o período de 

trabalho cuja prova está estabelecida no in-
ciso I; e

V – não possuir renda de qualquer na-
tureza suficiente à sua manutenção e de sua 
família.”

“Art. 4º-A. O benefício do seguro-desem-
prego será concedido ao artista, músico ou 
técnico em espetáculos de diversões, por um 
período máximo de 4 (quatro) meses, de forma 
contínua ou alternada, a cada período aquisi-
tivo de 12 (doze) meses, contados da data de 
seu registro profissional nos termos da Lei nº 
3.857, de 22 de dezembro de 1960, ou da Lei 
nº 6.533, de 24 de maio de 1978, ou a partir 
do mês subseqüente ao pagamento da última 
prestação de seguro-desemprego referente a 
período aquisitivo anterior”.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor seis meses após 
sua publicação.

Justificação

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 
Senado Federal (CE) realizou, em dezembro de 2009, 
uma histórica Audiência Pública destinada a discutir a 
situação dos veteranos compositores da Música Popu-
lar Brasileira (MPB), sendo todos com mais de meio 
século de dedicação a nossa cultura popular. A partir 
dos depoimentos emocionados de artistas como Nelson 
Sargento, Ademilde Fonseca, Adelaide Chiozzo, Noca 
da Portela, Wilson Moreira, Délcio Carvalho, Oswaldinho 
da Cuíca, Paulo Debétio dentre outros, ficou evidente 
as imensas e injustas dificuldades financeiras que a 
categoria vem atravessando ao longo do tempo. 

A proposição que ora apresentamos tem como 
objetivo a inclusão no rol dos trabalhadores protegidos 
pelo seguro-desemprego de uma categoria que, ao 
contrário do que se pode imaginar, se encontra entre 
as mais desamparadas de nosso País, no que se re-
fere à proteção social de que dispõe.

Trata-se da categoria dos artistas – inclusive músi-
cos – e técnicos em espetáculos de diversões. O senso 
comum tende a associá-la aos bem remunerados astros 
televisivos e aos igualmente bem aquinhoados grandes 
músicos, mas essa não é a realidade para a maioria 
desses profissionais. Pensamos, especificamente, na 
base da categoria, artistas e técnicos distantes, ainda, 
desse grau de afirmação profissional.

Com efeito, trata-se de uma categoria numeri-
camente pequena, mas que é afligida por problemas 
sociais, sob alguns aspectos, até mais agudos que os 
de outras categorias. Segundo dados do Ministério da 
Cultura, há aproximadamente 65 mil artistas e técnicos 
em espetáculos de diversões em atividade no Brasil. 
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Representam cerca de 0,08% da população econo-
micamente ativa de nosso País – embora o próprio 
Ministério considere esse número impreciso. 

Esse contingente, contudo, é afligido por uma 
taxa de desemprego absolutamente desproporcional: 
entre 80% a 85%. Além disso, ainda que exista, na 
legislação, a figura do contrato de trabalho específico 
para o grupo e que haja parcelas expressivas envol-
vidas em relações formais de trabalho (tais como os 
grupos sinfônicos e corpos de baile estáveis), podemos 
observar uma acentuada prevalência de relações de 
trabalho informais.

Em um quadro como esse, não é de espantar 
que boa parte dos artistas jamais consiga reunir as 
condições para receber o seguro-desemprego, pois 
a concessão desse benefício depende, em princípio, 
da existência de contrato formal de trabalho por pelo 
menos seis meses, a cada período aquisitivo de de-
zesseis meses.

Ora, sujeito a um mercado de trabalho instável, 
informal e altamente competitivo, apenas muito ex-
cepcionalmente o artista terá condições de receber 
o benefício. 

Essa impossibilidade constitui uma evidente in-
justiça para essa categoria, injustiça que pretende-
mos começar a sanar a partir da almejada aprovação 
deste projeto.

Seu propósito é, como nos referimos, o de con-
ceder aos artistas – inclusive músicos – e técnicos de 
espetáculos de diversões a proteção que o seguro-
desemprego concede aos empregados brasileiros.

Pra tanto, fomos buscar no direito comparado 
elementos que embasassem nossa intenção. Segun-
do dados da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, a situa-
ção da classe artística na maioria dos países é idêntica 
à do Brasil, marcada pela inexistência de esquemas 
específicos de seguro-desemprego para a classe ar-
tística. Por outro lado, alguns países os adotam para 
esse grupo social, quer por meio de um sistema à parte 
(como a Bélgica e Luxemburgo), quer pela criação de 
um benefício especificamente voltado para a classe 
artística, dentro do esquema geral de benefícios de 
desemprego (como a França e a Espanha).

A pequena dimensão da classe artística e sua 
escassa inserção em padrões formais de contratação 
trabalhista nos conduziram a afastar a possibilidade de 
estabelecimento de um seguro-desemprego do artista 
que fosse totalmente separado daquele que atualmente 
já existe no Brasil, regulamentado pela Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990. As dificuldades de custeio 
e os custos administrativos decorrentes do estabele-

cimento de um fundo autônomo tornariam clara, muito 
rapidamente, sua insustentabilidade financeira.

Por essa razão, optamos por manter esse novo 
benefício proposto dentro do sistema já estável do 
seguro-desemprego. O benefício da classe artística, 
portanto, será financiado pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e administrado pelo Ministério do 
Trabalho e do Emprego e pelo Conselho Deliberativo 
do FAT (CODEFAT).

Sua concessão, naturalmente, não pode ser efe-
tuada nas mesmas condições impostas aos demais 
trabalhadores, pois a precariedade das relações traba-
lhistas artísticas torna praticamente impossível que o 
artista consiga cumprir tais condições. Por outro lado, 
não podemos dispensar a existência de algum vínculo 
laboral, que demonstre, ao menos, a intenção do traba-
lhador em procurar emprego. Optamos por exigir, em 
decorrência, a comprovação de trinta dias de trabalho 
dentro de período aquisitivo de doze meses. Esse perí-
odo é suficiente, cremos, para aferir a real intenção de 
inserção no mercado de trabalho por parte do benefi-
ciário e preservar a integridade atuarial do FAT.

Finalmente, não podemos descurar da sustenta-
bilidade financeira do FAT e da necessária definição 
das fontes de financiamento do benefício criado, como 
preconizado no § 5º do art. 195 da Constituição Fe-
deral e art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). 

Propomos, outrossim, que a concessão do se-
guro-desemprego seja condicionada à efetivação dos 
recolhimentos previdenciários do trabalhador durante 
os períodos de trabalho cuja comprovação é exigida 
para a percepção do benefício. Essa obrigatoriedade 
aproxima o seguro-desemprego do artista àquele do 
pescador artesanal, hipótese que se justifica, pois, se 
à primeira vista, as duas categorias são notavelmente 
dessemelhantes, podem, sem embargo, ser aproxima-
das pela precariedade dos vínculos de trabalho, pela 
ocorrência de longos períodos de inatividade e pelo 
interesse social em conceder-lhes proteção especial.

A aprovação do presente projeto é uma questão 
de justiça para a classe artística, razão pela qual so-
licitamos aos nossos Pares o seu apoio.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2010. – Sena-
dora Marisa Serrano.

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.

Regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.
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O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Esta Lei regula o Programa do Seguro-
Desemprego e o abono de que tratam o inciso II do 
art. 7º, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Consti-
tuição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT)

DO PROGRAMA DE SEGURO-DESEMPREGO

Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem 
por finalidade:

I – prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa 
sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador 
comprovadamente resgatado de regime de trabalho 
forçado ou da condição análoga à de escravo; (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002)

 ..............................................................
 ..............................................................
“Art. 3o-A. A periodicidade, os valores, o 

cálculo do número de parcelas e os demais 
procedimentos operacionais de pagamento 
da bolsa de qualificação profissional, nos ter-
mos do art. 2o-A desta Lei, bem como os pré-
requisitos para habilitação serão os mesmos 
adotados em relação ao benefício do Seguro-
Desemprego, exceto quanto à dispensa sem 
justa causa.” (NR)

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

Art. 4o O art. 18 da Lei no 5.889, de 8 de junho de 
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. As infrações aos dispositivos des-
ta Lei serão punidas com multa de R$ 380,00 
(trezentos e oitenta reais) por empregado em 
situação irregular.

§ 1o As infrações aos dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e 
legislação esparsa, cometidas contra o tra-
balhador rural, serão punidas com as multas 
nelas previstas.

§ 2o As penalidades serão aplicadas pela 
autoridade competente do Ministério do Tra-
balho e Emprego, de acordo com o disposto 
no Título VII da CLT.

§ 3o A fiscalização do Ministério do Tra-
balho e Emprego exigirá dos empregadores 
rurais ou produtores equiparados a comprova-
ção do recolhimento da Contribuição Sindical 
Rural das categorias econômica e profissio-
nal.” (NR)

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

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 212, DE 2010

Fixa limites para o valor das anuidades 
devidas ao Conselho Federal e aos Conse-
lhos Regionais de Odontologia.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Na fixação do valor das anuidades devidas 

ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de 
Odontologia serão observados os seguintes limites: 

I – R$ 500,00 (quinhentos reais), para pessoas 
físicas; 

II – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para 
pessoas jurídicas.

Art. 2º Os valores fixados no art. 1º poderão ser 
corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pela Funda-
ção Instituto de Geografia e Estatística – IBGE. 

Art. 3º O Conselho Federal de Odontologia, anu-
almente, elaborará resolução aplicando, se julgar ne-
cessária, a correção aos valores de anuidades devi-
dos pelas pessoas físicas e jurídicas nele inscritas e 
registradas por intermédio dos regionais, respeitados 
os limites desta Lei. 

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de 
Odontologia apresentarão, anualmente, a prestação 
de suas contas aos seus registrados. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A Lei Federal n.º 6.994, de 26 de maio de 1982, 
fixou as anuidades profissionais no limite máximo de 
dois Maiores Valores de Referência (MVR), que poste-
riormente foi substituído pela Unidade Fiscal de Refe-
rência (UFIR), que por sua vez foi trocada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Contudo, esta Lei foi revogada pela Lei Federal 
n.º 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil), tendo em razão disto sur-
gido duas correntes:

a) um primeiro bloco de opinião, no sen-
tido de que a revogação somente teria surtido 
efeito em relação à Ordem dos Advogados 
do Brasil.

b) entendimento diverso considera que 
a revogação surtiu efeito não somente para a 
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Ordem dos Advogados do Brasil, mas também 
para todos os Conselhos de Classe.

Depois disso, a Lei Federal nº 11.000, de 2004, 
em seu artigo 2º, autorizou os conselhos de fiscalização 
de profissões regulamentadas a fixar, cobrar e executar 
as contribuições devidas pelos seus inscritos.

Ocorre, no entanto, que o Poder Judiciário, em 
todas as suas instâncias, assim não vem entendendo, 
sob o fundamento de que, pelos princípios do Direi-
to Tributário (Estrita Legalidade), a lei ordinária deve 
conter expressamente os valores das anuidades a 
serem cobradas.

Atualmente, encontra-se em curso perante o 
Supremo Tribunal Federal a ADI 3408, requerida pela 
Confederação Nacional das Profissões Liberais, atra-
vés da qual se questiona a constitucionalidade da Lei 
11.000/2004.

Importa dizer que o caso é de estrema gravida-
de e urgência, diante das ações judiciais discutindo a 
legalidade e constitucionalidade dos valores cobrados 
pelos Conselhos de Classe de seus inscritos.

Há Juízes Federais que estão decidindo quere-
las no sentido de proibir-se a cobrança destas anui-
dades, inclusive com condenação a devolução de 
valores pagos.

Os Tribunais Regionais Federais, por sua vez em 
sede de recurso, também estão decidindo no mesmo 
sentido.

Imperioso salientar que os Conselhos de Odon-
tologia, por delegação do Poder Central, qual seja, a 
União, prestam serviço essencialmente público à socie-
dade brasileira, ao passo em que, além de fiscalizarem 
mais de trezentos mil profissionais inscritos, combatem 
com veemência o exercício ilegal da profissão.

Ou seja, estes Conselhos de Fiscalização pos-
suem importante participação social, tendo em vista 
que, conjuntamente com outros órgãos do Estado, atu-
am em benefício da saúde bucal da população.

Desta sorte, necessitam os sobreditos Conselhos 
de Classe de recursos financeiros, para que possam 
atuar no território nacional conforme exige o ordena-
mento jurídico pátrio, à luz dos Princípios da Continui-
dade do Serviço Público e da Eficiência.

Mais recentemente, a edição da Lei nº 12.197, de 
14 de janeiro de 2010, que fixa limites para o valor das 
anuidades devidas ao Conselho Federal e aos Conse-
lhos Regionais de Educação Física, apontou caminho 
legislativo bastante razoável para a normatização do 
estabelecimento de valor a ser pago a conselho fede-
ral e estadual de profissões, aos quais a Constituição 
Federal, em seu artigo 149, denominou como contri-
buição de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas. 

A referida legislação estabelece valores máxi-
mos das anuidades devidas por pessoa física e jurí-
dica. Dispositivo de Lei faculta, ainda, a possibilidade 
de reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Indubitavelmente, ao afirmar quais sejam os te-
tos para tais contribuições, o legislador garante maior 
estabilidade nas relações entre os profissionais e suas 
respectivas autarquias fiscalizadoras, uma vez que 
matéria dessa importante natureza passa a ser disci-
plinada por Lei, o que vai ao encontro daquilo que es-
tabelece a Constituição Federal, em seu art. 149, que 
define como sendo de competência da União instituir 
contribuições de interesse das categorias profissio-
nais ou econômicas, como instrumento de atuação 
nas respectivas áreas.

Ademais, a proposta também se coaduna com 
o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, que afirma como indelegável a com-
petência da União para tributar.

Isto posto, e levando em consideração que 
igual medida legislativa deva ser adotada também 
na área da odontologia, apresento o presente Pro-
jeto de Lei, nos moldes da Lei nº 12.197, de 14 de 
janeiro de 2010, contando com o apoio de Senado-
ras e Senadores para a aprovação desta necessá-
ria iniciativa.

Sala da Comissão, – Senador Flávio Arns.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 149. Compete exclusivamente à União insti-

tuir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissio-
nais ou econômicas, como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas, observado o disposto nos 
arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto 
no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que 
alude o dispositivo. 
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

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

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emen-
da Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, 
o sistema tributário nacional e estabelece, com fun-
damento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Consti-
tuição Federal, as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 
complementar, supletiva ou regulamentar.
....................................................................................

LEI Nº 6.994, DE 26 DE MAIO DE 1992

Dispõe sobre a fixação do valor das 
anuidades e taxas devidas aos órgãos fis-
calizadores do exercício profissional e dá 
outras providencias.

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

Art. 1º O valor das anuidades devidas às entida-
des criadas por lei com atribuições de fiscalização do 
exercício de profissões liberais será fixado pelo res-
pectivo órgão federal, vedada a cobrança de quaisquer 
taxas ou emolumentos além dos previstos no art. 2º 
desta Lei. 
....................................................................................

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

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

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

TÍTULO I 
Da Advocacia

CAPÍTULO I 
Da Atividade de Advocacia

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:
....................................................................................

LEI Nº 11.000, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera dispositivos da Lei no 3.268, 
de 30 de setembro de 1957, que dispõe so-
bre os Conselhos de Medicina, e dá outras 
providências.

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1º Os Arts. 4o e 5o da Lei no 3.268, de 30 
de setembro de 1957, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:
....................................................................................

LEI Nº 12.197, DE 14 DE JANEIRO DE 2010

Fixa limites para o valor das anuidades 
devidas ao Conselho Federal e aos Conse-
lhos Regionais de Educação Física.

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

Art. 1º Na fixação do valor das anuidades devidas 
ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Edu-
cação Física, serão observados os seguintes limites:
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 44, DE 2010

Altera dispositivo da Resolução nº 43, 
de 2001, do Senado Federal, no intuito de 
aprimorar procedimentos da instrução de 
operações de crédito e financiamento de 
infraestrutura para a realização da Copa do 
Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 3º do art. 7º da Resolução nº 43, de 

2001, do Senado Federal, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso IV:

“Art. 7º ...................................................  
§ 3º ........................................................  
IV – destinadas ao financiamento de in-

fraestrutura para a realização da Copa do 
Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016.

Art. 2º Revoga-se o parágrafo 5°, do art. 7º, da 
Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal.

Justificação

Os Estados, na sua maioria, estão com seus li-
mites da relação entre o serviço da dívida e a Receita 
Corrente Líquida, comprometidos. Tendo em vista a 
realização da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpía-
das de 2016, torna-se imprescindível excepcionalizar 
o endividamento decorrente do financiamento da in-
fraestrutura necessária à realização desses eventos 
de forma a não comprometer as finanças dos Estados, 
mas que viabilizem tais investimentos. Alguns fatores 
determinaram o crescimento da relação dívida/receita 
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corrente líquida (RCL). São eles: a) redução das re-
ceitas dos entes federados no ano anterior, em função 
da crise econômica, com reflexo na receita corrente 
líquida dos últimos doze meses; b) a concessão, em 
função da crise, de empréstimos do BNDES com pra-
zos de vencimento mais curtos. Com esse prazo, vários 
entes federados passam a ter uma curva ascendente 
na relação Dívida/RCL por alguns anos, embora cum-
prindo a curva descendente no prazo final exigido, o 
que inviabiliza a contratação de novos empréstimos, 
mesmo que estes estejam previstos no Programa de 
Ajuste assinado com o Tesouro Nacional. Surge, assim, 
a necessidade de revogar o parágrafo 5° do art. 7º da 
Resolução nº. 43, de 2001, do Senado Federal, para 
que essa momentânea curva ascendente, não inviabi-
lize operações contidas no Programa de Ajuste.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive conces-
são de garantias, seus limites e condições 
de autorização, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 7º As operações de crédito interno e exter-

no dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
observarão, ainda, os seguintes limites:

....................................................................................
§ 3º São excluídas dos limites de que trata o 

caput as seguintes modalidades de operações de 
crédito: (*)

I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios 
com a União, organismos mutilaterais de crédito ou ins-
tituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com 
a finalidade de financiar projetos de investimento para 
a melhoria da administração das receitas e da gestão 
fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa 
proposto pelo Poder Executivo Federal; (*)

II – contratadas no âmbito do Programa Nacional 
de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabelecido 
com base na Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000.
....................................................................................

§ 5º Os entes da Federação que apresentarem a 
média anual referida no § 6º superior a dez por cento 
deverão apresentar tendência não crescente quanto ao 
comprometimento de que trata o inciso II do caput.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, Propostas de Emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

São lidas as seguintes:

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39767 307ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39768 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39769 309ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39770 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39771 311ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39772 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39773 313ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39774 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39775 315ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39776 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39777 317ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39778 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39779 319ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39780 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39781 321ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39782 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39783 323ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39784 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39785 325ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39786 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 39787 327ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39788 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – As propostas de emenda à Constituição 
que acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições 
constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento 
Interno.

As matérias serão publicadas e remetidas à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 55/10-GLDEM 

Brasília, 3 de agosto de 2010 

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador José 

Bezerra para integrar, como titular, as Comissões de 
Educação, Cultura e Esporte – CE, de Desenvolvimen-
to Regional e Turismo – CDR, de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa – CDH, de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – CCT e, como 
suplente, as Comissões de Assuntos Econômicos – 
CAE, de Assuntos Sociais – CAS, de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, e de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional – CRE, na vaga do Senador José 
Agripino em razão de licença requerida.

Indico, ainda, para integrar, como titular, o men-
cionado Senador, a Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária na vaga ocupada pelo Senador Raimundo 
Colombo.

Cordialmente, Senador Antonio Carlos Júnior, 
Vice-Líder no exercício da Liderança do Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF/LID/N° 161/2010

Brasília, 2 de agosto de 2010

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Arnaldo 

Jardim – PPS/SP, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP nº 495/2010, que “Altera as 
Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, e revoga o § lo do art. 2o da Lei no 11.273, de 
6 de fevereiro de 2006”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

OF/LID/N° 163/2010

Brasília, 2 de agosto de 2010

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leandro 

Sampaio – PPS/RJ, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer a MP nº 496/2010, que “Dispõe sobre 
o limite de endividamento de municípios em operações 
de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutu-
ra para a realização da Copa do Mundo – FIFA 2014 e 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, sobre 
imóveis oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal 
S.A. – RFFSA, sobre dividas referentes ao patrimônio 
imobiliário da União, sobre acordos envolvendo patri-
mônio imobiliário da União, transfere o domínio útil de 
imóveis para a Companhia Docas do Rio de Janeiro – 
CDRJ, e da outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

OF/LID/N° 164/2010

Brasília, 2 de agosto de 2010

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson 

Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao 
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP nº 497/2010, que “Promove 
desoneração tributária de subvenções governamentais 
destinadas ao fomento das atividades de pesquisa tec-
nológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 
nas empresas, institui o Regime Especial de Tributa-
ção para construção, ampliação, reforma ou moderni-
zação de estádios de futebol – RECOM, e dá outras 
providências”.

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não havendo mais para trabalharmos hoje, 
dou por encerrada a sessão.

Amanhã retomaremos os trabalhos às 14 horas.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 2 
minutos.)
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Ata da 137ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 4 de agosto de 2010

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA

Presidência dos Srs. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Heráclito  
Fortes e Mão Santa, da Sra. Rosalba Ciarlini e dos Srs. João Faustino e Paulo Paim

(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 14 HORAS E 
ENCERRA-SE ÀS 21 HORAS E 46 MINUTOS)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foi encaminhado à publicação o Pare-
cer nº 1.176, de 2010, da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 21, de 2008. 
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, 
encaminha a matéria ao Arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foi encaminhado à publicação o Parecer 
nº 1.177, de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Aviso nº 996, de 2009, do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
1.629/2009-TCU-Plenário, bem como Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente ao exame da operação 
de crédito entre o município de Manaus e a Corporação 
Andina de Fomento – CAF, nos termos da Resolução 
nº 33, de 2008, do Senado Federal. A Presidência, 
em cumprimento às suas conclusões, encaminha a 
matéria ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu os seguintes 
Avisos do Tribunal de Contas da União:

– nº 37, de 2010 (nº 1.034/2010, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 1.603/2010-TCU, 
referente ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito ex-
terno autorizada pela Resolução nº 17, de 2009, 
do Senado Federal (TC 016.769/2009-7)

– nº 38, de 2010 (nº 1.037/2010, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 1.609/2010-TCU, 
referente ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito ex-
terno autorizada pela Resolução nº 13, de 2009, 
do Senado Federal (TC 016.767/2009-2); 

– nº 39, de 2010 (nº 1.086/2010, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 1.666/2010-TCU, 
referente ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito ex-
terno autorizada pela Resolução nº 1, de 2009, 
do Senado Federal (TC 007.469/2009-1); e

– nº 40, de 2010 (nº 1.121/2010, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 1.742/2010-TCU, 
referente ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito in-
terno autorizada pela Resolução nº 94, de 1998, 
aditada pela Resolução nº 28, de 2009, do Se-
nado Federal (TC 022.750/2009-0).

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os Avisos, que acabam de ser lidos, 

serão apensados aos processados das respectivas 
Resoluções e vão à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/17, 
de 2010 (nº 245/2010, na origem), da Prefeitura Mu-
nicipal de São Carlos, encaminhando, nos termos do 
§1º do art. 28 da Lei 11.079, de 2004, documentação 
pertinente ao cumprimento, por parte daquele Municí-
pio, dos limites e parâmetros estabelecidos na referida 
Lei, referente ao processo de contratação de parceria 
público-privada para a execução de serviços de limpe-
za urbana e atividades correlatas, na modalidade de 
concessão administrativa.

A matéria vai à Comissão de Serviços de Infra-
estrutura.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/18, 
de 2010 (nº 266/2010, na origem), do Presidente do 
Banco da Amazônia, encaminhando, nos termos do 
art. 20 da Lei nº 7.827, de 1989, cópia do processo 
de prestação de contas do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte – FNO, com os balanços do 
Fundo devidamente auditados e outros documentos 
referentes ao exercício de 2009. 

A matéria vai à Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2009 
(nº 791/2007, na Casa de origem, do Deputado Wal-
ter Ihoshi), que acrescenta parágrafos ao art. 18 do 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei 
de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, com emen-
das, a matéria volta à Câmara dos Deputados. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 425, de 2008, de 
autoria do Senador Expedito Júnior, que define 
limites para o porte de arma de fogo concedido 
a integrantes e órgãos públicos e empregados 
de empresa de segurança privada e de trans-
porte de valores, no caso de exercício do direito 
de greve; 

– Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2008, de 
autoria do Senador Gilvam Borges, que veda o 
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porte e uso de armas letais pelo policiamento 
ostensivo em eventos públicos, esportivos, reli-
giosos, recreativos e afins; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2009, de 
autoria do Senador Expedito Júnior, que altera 
a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, para 
estabelecer que o agravo a que alude o § 1º do 
art. 557 deverá se restringir à demonstração de 
inexistência dos pressupostos que autorizam o 
julgamento monocrático do recurso e dá outras 
providências.

Tendo sido rejeitados em apreciação terminativa 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
as matérias vão ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Resolução do 
Senado nº 2, de 2003, de autoria do Senador Paulo 
Paim, que cria o Programa Jovem Cidadão Brasileiro 
no Senado Federal.

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

tunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que pas-
so a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Collor de Mello.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – À Mesa já che-
gou uma solicitação para que eu possa falar em nome 
da Liderança do PTB, por favor? Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Já chegou, e o senhor está inscrito pela 
Liderança do PTB. É o segundo inscrito para falar pela 
liderança. O primeiro inscrito é o Senador Mário Couto, 
para quem também já chegou a autorização.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela 
ordem, Srª Presidente. Para uma comunicação par-
lamentar.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Srª Presidente, pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Comunicação parlamentar.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Comunicação parlamentar, primeiro ins-
crito. Eu sou a segunda inscrita, o que já tinha anun-
ciado há bastante tempo.

Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. 

Pela ordem.) – Comunicação inadiável, gostaria da 
minha inscrição.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Terceiro inscrito para uma comunicação 
inadiável.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Ins-
crição para assunto inadiável, Srª Presidente.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Para uma comunicação inadiável, quem é o segundo, 
Srª Presidente?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A segunda sou eu, porque já tinha 
anunciado antes...

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Perfeito.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – ...e eu não podia estar com o micro-
fone...

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Isso. Com o maior respeito.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Srª Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Pre-
sidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Senador Neuto De Conto era o quarto 
inscrito para uma comunicação inadiável. Como não 
tem, fica como suplente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Pre-
sidente, só para constar em ata o meu pedido de ins-
crição. Só para constar em ata, para ficar registrado o 
meu pedido para falar pela liderança do meu partido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O senhor está inscrito pela Liderança do 
PSDB como primeiro líder inscrito para falar hoje. 

Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Pela ordem.) – Pediria a minha inscrição pela Lideran-
ça do Democratas.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela Liderança do Democratas, o Sena-
dor Antonio Carlos Júnior é o terceiro inscrito.

O quarto inscrito é o Senador Mão Santa, pela 
Liderança do PSC.

Pela inscrição, com a palavra, o Senador César 
Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srs. Senadores, tem sido uma constante 
no meu mandato defender os interesses do meu Es-
tado, defender os interesses do Estado da Bahia, do 
povo da Bahia que aqui me colocou.

Tive a honra de ser Governador daquele Estado 
no período de 1998 a 2002. Àquela época, implantamos 
o complexo industrial automotivo do Nordeste brasilei-
ro em Camaçari, a indústria automobilística da Ford, 
que tenho a satisfação de dizer que foi um sucesso. 
Prevíamos que a Bahia dobraria o seu Produto Interno 
Bruto, e isso está comprovado por informações da SEI 
e da Coordenação de Contas Regionais.

Em 2002, a Bahia tinha um PIB total, em valo-
res correntes, de R$60,672 bilhões. Em 2009, tinha 
R$128,169 bilhões. O PIB per capita do Estado, que era 
de R$4.525,00 (valores correntes), passou, em 2009, 
para R$8.913,00. Portanto, mostra um acerto da polí-
tica de desenvolvimento do Estado, gerando emprego 
e renda para o povo baiano. E a Bahia destacando-se, 
no cenário nacional, como sexta maior economia entre 
os 27 Estados da nossa Federação. 

Claro que persistem as desigualdades sociais! 
Claro que persistem os índices socioeconômicos ain-
da em desvantagem para o nosso Estado e, eu diria, 
Srª Presidente, para toda a Região Nordeste brasileira. 
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Isso revelou recente estudo do Ipea de que aqui falei. 
Mas nós sempre lutamos para que a Bahia cresces-
se, se desenvolvesse. E, para que qualquer Estado, 
assim como o de V. Exª, Mato Grosso, se desenvolva, 
sabe V. Exª que é essencial infraestrutura. Se não ti-
vermos infraestrutura, surgem gargalos intransponí-
veis para o desenvolvimento do setor produtivo, do 
setor privado.

E o que venho tratar hoje, aqui à tarde, é exa-
tamente esta questão: é que, lamentavelmente, não 
tenho visto nos últimos anos, nos últimos oito anos, o 
desenvolvimento da infraestrutura do Estado da Bahia 
nos diversos setores.

Começo a relatar a questão dos aeroportos. Te-
mos 60 aeroportos, 20 interditados. O aeroporto da 
capital, que é um dos maiores do País, o quinto em 
movimento do País, nós o ampliamos. O Estado parti-
cipou com recursos próprios, junto com a Infraero, atra-
vés do Programa Prodetur, para que o Aeroporto Luís 
Eduardo Magalhães fosse ampliado. Ele foi ampliado 
e inaugurado em 2002. Pois bem, já ultrapassou a sua 
capacidade. Nós o ampliamos, prevendo um horizonte 
de dez anos, quando ele estaria atendendo cinco mi-
lhões, seis milhões de passageiros. Hoje, já estamos 
atendendo sete milhões! O Aeroporto de Salvador já 
opera mediante slots: é preciso ter o momento certo 
de decolar de Salvador; você não consegue decolar 
na hora em que você deseja.

Muito bem, aqui está o jornal A Tarde noticiando: 
“Aumento da demanda faz do aeroporto principal gar-
galo para a Copa de 2014”, e Salvador vai sediar. Nós 
vamos ter a honra de sediar, como subsede, eventos 
e jogos da Copa do Mundo de 2014.

Com uma estrutura para receber cerca de 
6 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto 
Luís Eduardo Magalhães já ultrapassou a sua 
capacidade e registrou, no ano passado, um 
movimento de 7 milhões de turistas. [...]

Segundo levantamento feito junto à Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportu-
ária (Infraero), o número de passageiros que 
utilizam o aeroporto cresceu 61% nos últimos 
cinco anos, levando em conta dados do pri-
meiro bimestre, entre 2006 e 2010.

Ou seja, temos de fazer algo com relação ao ae-
roporto de Salvador. É a construção da terceira pista? 
Recentemente, a Infraero disse que não pode ser feita 
e que não vai investir na terceira pista. Inclusive há um 
problema ambiental bastante grave, porque a terceira 
pista seria sobre as dunas da Lagoa de Abaeté, que 
são as únicas dunas urbanas do País – e são preser-
vadas – e aterraria lagoas.

Qual é a solução? O pior é que nós não sabemos. 
Quer dizer, os responsáveis, os dirigentes do Estado, 
não apresentam a solução.

Nós propugnamos que se faça o aeroporto na 
cidade de Feira de Santana, um aeroporto de cargas 
que possa, inclusive, servir de alternativa para Salva-
dor, assim como Viracopos é uma alternativa para o 
aeroporto de São Paulo. Mas esses projetos, entre você 
fazer a concepção, alocar os recursos e executá-los, 
demandam anos, e não vemos solução.

Aqui também leio: “Vitória da Conquista esbarra 
em gargalos na logística industrial”.

Então, falei de Salvador, do problema de gargalo 
no aeroporto. 

Em Feira de Santana, o aeroporto estava interdi-
tado até outro dia, e o que tem lá só atende a aviação 
geral, não a aviação comercial. 

Em Vitória da Conquista, terceira maior cidade do 
Estado, aqui está o problema do aeroporto:

Os diretores da Ainvic (Associação de 
Indústrias de Vitória da Conquista) dizem que 
já alertam sobre o problema do aeroporto há 
mais de cinco anos. Só neste ano é que co-
meçou a mobilização do poder público para 
solucioná-lo. O Estado e a União já reservam 
verba para o desenvolvimento do projeto do 
novo terminal aéreo.

Quer dizer, é o projeto do novo terminal, e não 
se desenvolveu nada para atender o desenvolvimento 
de Vitória da Conquista.

Se olharmos para Ilhéus, que é um grande polo 
também turístico da Bahia, onde a aviação comercial 
opera, há uma limitação por conta do aeroporto de 
Ilhéus. É necessário um novo aeroporto para o de-
senvolvimento da região de Ilhéus, Itabuna e de toda 
a região cacaueira.

Se olharmos para Porto Seguro, idêntico proble-
ma: um aeroporto que já não atende às necessidades 
daquele segundo destino turístico do Nordeste brasi-
leiro, que é a cidade de Porto Seguro.

Se olharmos para Barreiras, da mesma forma: 
Barreiras precisa de um aeroporto com capacidade 
de exportação, de importação, porque aquela região 
é uma nova fronteira agrícola, assim como a cidade 
de Luís Eduardo Magalhães. 

Então, essa questão dos aeroportos é grave. 
Mas não é só isso, Srs. Senadores – Senador 

Antonio Carlos Junior, vou lhe dar um aparte logo a 
seguir. Temos seriíssimos problemas com relação aos 
portos baianos também, não vemos avanços. 

No jornal A Tarde, na seção Economia, diz-se: 
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Porto de Salvador é considerado o pior 
do país. 

Com uma infraestrutura defasada e ope-
rando no limite da capacidade, o porto de Sal-
vador amargou a última colocação na pesqui-
sa realizada pelo Instituto de Logística Supply 
Chain (Ilos) – consultoria especializada em 
logística – que consultou 187 grandes empre-
sas do País sobre o funcionamento de dez dos 
principais complexos portuários do País.

(...)
Único porto baiano voltado para o trans-

porte de cargas através de contêineres, o por-
to de Salvador não possui capacidade para 
atender a demanda do Estado. Com isso, a 
movimentação portuária que deveria ser rea-
lizada em território baiano, gerando emprego, 
renda, serviços e impostos, tem migrado para 
outros estados. 

Está dito aqui: 

Segundo levantamento do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, 35% dos produtos baianos exportados em 
contêineres são desviados para outros portos 
do País para chegarem ao seu destino final. 

Então, nós temos três portos públicos: Salvador, 
que tem esse problema; Aratu, sem investimento, sem 
modernização; e Ilhéus, idem. 

Eu, quando fui Governador, consegui dois por-
tos privados para a Bahia. Dois portos privados: um, 
o Moinho Dias Branco, do Ceará, opera hoje, inclusi-
ve com cargas de terceiros e cargas próprias, na baía 
de Aratu; e também o porto para a Ford, que nós exe-
cutamos pelo Estado e que foi concluído no ano de 
2005. A Ford o opera – foi um compromisso do Estado 
construí-lo. Fora isso, não avançamos no setor portu-
ário. Fala-se no Porto Sul, mas sequer licença prévia 
ambiental se conseguiu para a implantação do Porto 
Sul, que ficaria localizado entre a cidade de Ilhéus e 
a cidade de Itacaré. 

Essa é a situação portuária. 
Se olharmos a situação ferroviária, veremos que 

ela é semelhante à portuária. A Bahia é servida pela 
Ferrovia Centro-Atlântica. A malha operada por ela é 
originária da Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA). 
Foi feita uma concessão no ano de 1996 para a Fer-
rovia Centro-Atlântica, que hoje pertence à Vale, mas 
há uma série de gargalos. Ela não se modernizou, ela 
não atende às expectativas da economia do nosso Es-
tado. Essa é uma ferrovia que vem do Sul e do Sudes-
te, ligando o Nordeste, atravessando todo o Estado da 
Bahia, indo à cidade de Salvador e chegando à cidade 

de Juazeiro, na divisa com o Estado de Pernambuco, 
e que não tem tido os investimentos necessários para 
atender a nossa economia. 

Fala-se – e nós lutamos por isso – da Ferrovia 
Oeste-Leste, mas ainda não saiu o edital de licitação 
para selecionar as empresas para dar início às obras; 
foi prorrogado para o dia 23 ou 24 de agosto. Entre-
tanto, se não resolvermos a questão do Porto Sul, não 
teremos a ferrovia.

Então, Srª Presidenta, as ferrovias representam 
mais um gargalo da economia baiana. 

Senador Antonio Carlos, ouço seu aparte.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sena-

dor César Borges, esses assuntos sobre a infraestrutura 
do Estado, tanto V. Exª quanto eu temos debatido aqui 
com muita frequência, advertindo todo tempo as auto-
ridades estaduais sobre as carências do nosso Estado 
em relação a portos, aeroportos, estradas, ferrovias 
etc. O caso dos aeroportos e dos portos é gravíssimo, 
é extremamente grave. Temos o pior porto do Brasil, 
estamos perdendo competitividade em vários proje-
tos, o que é inadmissível; e, no caso dos aeroportos, 
a situação é também muito ruim. Quer dizer, Salvador 
é a capital que vai receber menos recursos entre as 
capitais que vão sediar a Copa do Mundo: R$45 mi-
lhões, sendo que a dotação total é de R$5 bilhões. Nós 
vamos receber apenas R$45 milhões. É um absurdo! 
A ampliação do aeroporto vai ser mínima. Precisamos 
de outra pista, a pista existente não comporta mais o 
movimento. Simplesmente, a Anac diz que não pode, 
que não vai fazer. Como é que ficamos?

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – A 
Infraero.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – A In-
fraero, desculpe-me. Não vai fazer. Como é que vamos 
ficar? No caso dos aeroportos do interior... Cheguei a 
colocar R$40 milhões numa emenda para o projeto 
do aeroporto de Vitória da Conquista, mas o Governo 
do Estado simplesmente não se mexeu para retirar os 
recursos – estão no Orçamento da União, mas nin-
guém se mexeu até agora. Quer dizer, nós estamos 
aqui falando, reclamando, e nada acontece. Esse é o 
Governo da Bahia, que se acha, digamos, o suprassu-
mo da gestão! O Governo que está aí perde projetos 
competitivos, não liga para a infraestrutura do Estado, 
não luta com o Governo Federal por mais recursos. Nós 
estamos perdendo competitividade dentro do Nordeste. 
Então, esse alerta de V. Exª é muito importante.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos.

Eu concedo ao Senador Mário Couto também 
um aparte.
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O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Cé-
sar Borges, primeiro eu quero dizer a V. Exª da minha 
admiração por V. Exª, principalmente porque demonstra 
um amor muito grande por seu Estado. Raras vezes 
V. Exª não vai à tribuna. Neste horário, sempre está 
na tribuna, sempre o ouço falar, e sempre se mostra 
preocupado com a Bahia. Eu quero aqui dizer, Sena-
dor, que a Bahia recebeu muito poucos recursos para 
a Copa. Mas olhe, pense num detalhe: pense no Pará. 
V. Exª me vê também a reclamar pelo Pará. Se a Bahia 
foi contemplada com a Copa, com os jogos da Copa, 
com R$45 milhões, o Pará, que tem o melhor estádio 
de futebol – é o estádio olímpico do Norte do País –, 
não foi nem contemplado. E a Governadora do meu 
Estado, Senador, que é amiga do Presidente... Diz ela. 
Acho que o Presidente não confia mais nela. Mas, pelo 
menos, ou era ou se diz amiga do Presidente Lula. 
Amiga do Presidente da República! Nada contra Ma-
naus, mas Manaus ainda vai fazer um estádio olímpi-
co e Belém já tem um estádio olímpico. Fico a pensar, 
ao ver V. Exª reclamar aí, com justa razão: e nós, que 
estamos bem pior do que a Bahia? Meus parabéns 
mais uma vez, Senador!

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço a V. Exª e ao Senador Antonio Carlos Júnior pe-
los apartes. 

Vou encerrar, Srª Presidente – peço só mais um 
minuto –, dizendo que essa é a nossa batalha constan-
te aqui. Em recente levantamento de um site, apurou-
se quantas vezes eu falei aqui e qual palavra eu mais 
pronunciei em oito anos de mandato. Disparadamen-
te, Presidente Collor, foi o nome “Bahia”. Acho que é 
minha obrigação defender o meu Estado. Foram mais 
de quinhentas vezes que pronunciei o nome “Bahia”, 
e vou fazer sempre do meu mandato um instrumento 
a favor do desenvolvimento do meu Estado. 

Somos a maior economia do Nordeste: a Bahia 
tem mais de 35% da economia dos noves Estados nor-
destinos somados. Somos a sexta maior economia do 
País. Agora, se realmente não tivermos determinação 
e uma liderança firme no Governo do Estado para rei-
vindicar – e reivindicar o que é justo – para o Estado 
da Bahia, para que essa infraestrutura venha para a 
Bahia e para todo o Nordeste...

Imaginem o setor de rodovias. A BR-101 está 
sendo duplicada...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Ain-
da não se iniciou a duplicação da BR-101, e não há 
recursos. Não podemos admitir que a BR-101 não 
seja totalmente duplicada no Estado da Bahia, assim 
como a BR-116.

Então, é essa luta por infraestrutura que eu farei 
sempre aqui. Por quê? Porque infraestrutura significa 
desenvolvimento econômico; e desenvolvimento econô-
mico significa geração de emprego, geração de renda 
e melhoria da qualidade de vida do povo baiano.

Então, essa é a razão do meu pronunciamento 
e é a razão do meu mandato. Por isso, estarei aqui 
sempre na defesa do interesse do meu Estado e do 
seu povo.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador César Borges.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 

Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Fernando 
Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apenas para comunicar a esta Casa 
que, em função de meu pronunciamento de ontem a 
respeito de matéria jornalística, induzindo erronea-
mente à interpretação de uma eventual impugnação 
de minha candidatura ao Governo do Estado de Ala-
goas, na noite de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral 
do meu Estado aprovou, por unanimidade, a minha 
inscrição como candidato ao Governo do Estado, com 
o parecer favorável do Ministério Público.

Isso comprova mais uma vez, Srª Presidente, 
como essas notícias infundadas percorrem o noticiá-
rio da nossa imprensa de uma maneira leviana, irres-
ponsável. E nós estamos todos à mercê daqueles que 
fazem do mau jornalismo uma profissão de suas vidas. 
Eu sinto muito que tenhamos que chegar a este ponto 
para resgatar a verdade dos fatos.

Era essa a comunicação que eu gostaria de fa-
zer.

Obrigado, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Fernando Collor. 
Felizmente, a verdade sempre há de prevalecer. E 
prevaleceu. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador José Nery com a palavra.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora 
Serys Slhessarenko, quero cumprimentar V. Exª pela 
decisão que tomou depois de sofrer todas as pressões 
possíveis e imagináveis, sobretudo no momento em 
que assume a Presidência da Casa, não em relação 

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 39895 

ao seu mandato ou à sua luta, mas ao povo de Mato 
Grosso. Sucesso!

Solicito a V. Exª inscrição para falar pela Lide-
rança do PSOL.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador José Nery pelo apoio 
de sempre. V. Exª está inscrito pela Liderança do PSOL. 
É o sexto inscrito.

Pela Liderança do PSDB, com a palavra o Se-
nador Mário Couto. Logo após, falará pela inscrição a 
Senadora Marisa Serrano.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Senador Fernando Collor, quan-
do cheguei a esta Casa, vim certo de que tinha que 
cumprir com o meu dever, com as minhas atribuições. 
Pensava eu, e penso, que nada pode me afastar des-
se caminho.

Um dos meus deveres fundamentais e que está 
muito claro na Constituição Federal, na nossa Carta, é 
que devemos fiscalizar as verbas federais, o Executivo. 
Já o fiz aqui, Senador. Já denunciei prefeitos, já denun-
ciei vereadores, o próprio Presidente da República.

Ultimamente, estou sendo ameaçado de morte. 
Recebi uma carta do Ministério Público me avisando 
que pessoas podem me tirar a vida. Isso não vai me 
afastar do meu caminho. 

Nasci em um cidade muito humilde na Ilha de 
Marajó – que hoje deve ter por volta de 25 mil habi-
tantes – chamada Salvaterra. Meus pais – minha mãe 
descendente de árabe e meu pai acreano – deram-me 
uma formação muito leal e honesta. Sempre primei por 
orgulhar esses nomes, tanto o da mãe quanto o do pai. 
Por isso não vou abrir mão, Presidente, do meu dever 
de poder denunciar desta tribuna. Hoje farei novamente 
uma denúncia contra aqueles que tiram do povo para 
si, contra aqueles que se elegeram para trazer bene-
fício àquelas pessoas que imaginavam, quando vota-
ram naquele cidadão, que ele poderia ser a esperança 
daquela população.

Noventa por cento do interior do meu Estado é 
pobre, porque não dizer paupérrimo, com pessoas que 
precisam do Poder Público para sobreviver. 

Eu li no jornal, na semana passada, Presidente, 
o jornal dos mais lidos, acho que V. Exª conhece, o jor-
nal O Liberal. E li: “Prefeitos roubam cofre público duas 
vezes por dia”. Eu não concordo com essa manchete, 
sabe, Senadora Marisa Serrano. Eu não concordo. Eu 
acho que há um exagero. Eu acho que não se poderia 
colocar todo mundo no mesmo saco. Não se pode co-
locar várias farinhas no mesmo saco. Há prefeitos que 
merecem o nosso respeito. Há prefeitos que sabem a 
responsabilidade que lhes pesa. Há prefeitos que res-

peitam a população, que trabalham por essa população. 
Tenho dezenas de exemplos no meu Estado. Por isso, 
não se pode colocar todo mundo na mesma situação. 
Agora, há prefeitos que precisam ser denunciados. E 
não adianta me ameaçar de morte. 

Pasmem, senhoras e senhores! O que vou mos-
trar hoje aqui, Presidente, é a coisa mais humilhante 
que um povo pode sofrer. De início, Presidente, olhe 
na minha mão. Folha por folha deste livro que tenho 
aqui nas minhas mãos são denúncias contra o Prefeito 
de Salinópolis, no Pará. Denúncias, Presidente – pas-
me! – que já foram apuradas pelo Tribunal de Contas 
do Município do Pará, denúncias que já foram apura-
das, e o Prefeito continua no cargo, Presidente, com 
tamanha leviandade. 

Um ficou zangado comigo, Presidente, porque 
eu chamei aquele de ladrão; ele disse que um Se-
nador não devia se expressar assim, que eu era um 
Senador mal educado, que eu não tinha ética. É me-
lhor falar a língua popular, Presidente. Por que eu vou 
dizer que o prefeito desviou a verba? É melhor dizer 
que ele roubou o povo! As pessoas entendem melhor, 
Presidente. Desvio de verba? Isso é um roubo, Pre-
sidente. O Prefeito de Salinas roubou, está roubando 
o povo daquela cidade. E eu vou entrar em detalhes, 
Presidente. Sei que V. Exª vai falar logo depois de mim, 
mas tenha um pouquinho de paciência. Acho que in-
teressa ao Brasil. 

Eu acho que todos nós, Senadores, temos que ter 
a postura e a coragem de vir aqui denunciar, sem medo 
de absolutamente nada, sem medo absolutamente de 
qualquer ameaça que venha a ser feita. Não tenho, e 
encaro qualquer situação. Denuncio tão logo eu veja 
que tenha condições legais para denunciar. Aqui estão 
nas minhas mãos denúncias que já foram apuradas, 
denúncias que já foram consagradas, denúncias verí-
dicas, denúncias comprovadas pela Câmara Municipal 
de Salinas, através de seus vereadores direitos, dos 
seus vereadores corajosos que não se vendem, que 
não se rendem ao dinheiro do Prefeito. Eu me orgulho, 
Sr. Presidente, eu me orgulho quando vejo um vere-
ador assim na minha frente, eu me sinto leve, eu me 
sinto orgulhoso de ver um vereador zelar pelo dinheiro 
público. E aqui estão assinadas: dos nove, cinco assi-
nam todas essas denúncias.

Olhe, Presidente, fraude em processo licitatório 
é comum. Isso é comum. Hoje mesmo a Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará – atenção meu Pará 
querido! – está abrindo um CPI contra a nossa Go-
vernadora, exatamente porque ela fez um contrato de 
milhões, milhões e milhões de reais sem licitação. Con-
tratou uma empresa de Goiás e não consultou nenhuma 
empresa de Belém. Aluguel de carros, contratou uma 
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empresa de engenharia civil para alugar carros. Milhões 
e milhões. Hoje mesmo a Assembleia Legislativa está 
abrindo uma CPI contra a Governadora. Isso é comum 
na minha terra. Infelizmente, infelizmente não se fazer 
licitação é comum no Estado do Pará. 

Desvio de verba do Fundep. Aí entra Mário Couto, 
aí entra o Senador Mário Couto, aí entra a minha obri-
gação, aí entra o meu dever. Ah, o que o Senador está 
falando na tribuna do Senado contra o prefeito de um 
interior chamado Salinópolis? Terra bela, Presidente, 
terra bela, praias lindas, Presidente! Eu lhe garanto, 
uma das mais bonitas praias deste Brasil se chama 
Atalaia. V. Exª está convidada para conhecê-la. O car-
ro entra na praia, Presidente. Vão servir-lhe próximo 
das ondas. Não se vê no Brasil isso. É uma cidade que 
devia estar bem melhor. Não teve sorte agora com o 
seu Prefeito. Fraude no processo licitatório. 

Outra: compra de notas fiscais, Presidente, com-
pra de notas fiscais para cobrir a retirada ilegal de verba 
dos cofres da Prefeitura. Eu ponho neste bolso dinheiro 
e aí vou atrás de nota fiscal para justificar um gasto. 
Esse gasto, Presidente, está no bolso, e esse gasto 
não foi para a população, esse gasto que deveria ir, 
que é dinheiro sagrado da população de Salinópolis foi 
para o bolso do Sr. Wagner Curi, Prefeito de Salinópo-
lis, ladrão, Prefeito, ladrão! Não tenho absolutamente 
medo de falar isso. 

( A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tenho 
provas na minha mão, que estou encaminhando ao 
Ministério Público, à Procuradoria Geral da Repúbli-
ca. E, se der tempo, vou ler os meus dois encaminha-
mentos, Prefeito. Não é perseguição, não é persegui-
ção, Prefeito. Eu não persigo ninguém. Eu zelo pelo 
dinheiro público.

Essa é a minha função principal, Prefeito. Este é 
o meu dever, Prefeito: proteger a população que está 
sendo lesada, roubada. E não é só, tem mais, tem 
muito, tem muito! É farta a documentação que mostra 
a roubalheira na Prefeitura de Salinas. 

Este prefeito veio de encomenda. Ele tem um 
hospital. Ele é médico. Está enriquecendo. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
terminar, minha querida Presidente.

Está tratando de si. Está deixando o povo à mín-
gua, com as ruas quebradas, com o mercado que não 
se pode entrar, pelo mau cheiro que existe lá. É uma 
vergonha. Uma cidade tão bela, tão bonita, uma cidade 
que deveria ter o respeito, Prefeito, de V. Exª, porque 
é uma das mais belas cidades deste País. Devia ter o 
respeito de V. Exª. 

E depois não querem e depois ameaçam Mário 
Couto. Não vão calar esta boca. É meu dever zelar 
pelo dinheiro público. É meu dever zelar pelas pesso-
as, Prefeito.

Srª Presidente, se V. Exª me permite, só queria 
ler. Ou já esgotei muito o prazo?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessrenko. Bloco/
PT – MT) – Já esgotou, já dobrou o seu tempo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tudo bem, 
Srª Presidente. Está bom.

Eu só quero dizer ao Prefeito Wagner Curi que 
eu estou fazendo as denúncias ao Ministério Público 
e à Procuradoria Geral da República. 

Só mais uma, Srª Presidente, só mais uma: dis-
pensa irregular de licitação para realização de serviço 
de conservação urbana no valor de um milhão e meio 
– um milhão e meio, Presidente! 

Falsificação de documentos para justificar desvios 
de verbas. Até falsificação de documentos. Ó Prefei-
to, V. Exª deveria estar na cadeia, V. Exª deveria estar 
preso, Prefeito. Se a Justiça de minha terra fosse mais 
rápida, V. Exª já estaria na cadeia, Prefeito! V. Exª me-
rece ir para a cadeia, Prefeito! V. Exª está diminuindo 
o povo dessa cidade querida! V. Exª foi eleito para ser-
vir o povo e não para roubar o povo, Prefeito Wagner 
Curi! V. Exª vai prestar conta, Prefeito. Se aqui não 
prestar, que não confio, V. Exª terá que prestar contas 
lá em cima com o Todo Poderoso, que recomendou 
tanto servir o próximo, que recomendou a todos nós 
que déssemos um pouquinho do que temos ao nosso 
próximo. V. Exª tira do próximo, Prefeito! V. Exª rouba 
o próximo, Prefeito!

Muito obrigado, Presidente Collor, e desculpe-
me por ter me alongado e ter tomado um pouco do 
seu tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Mário Couto.

Com a palavra, pela inscrição, a Senadora Marisa 
Serrano e, logo após, para uma comunicação inadiável, 
Senador Paulo Paim. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Srª Presidente.

O tema que me traz hoje aqui se refere a nós 
mulheres, mas se refere também à luta pelos direitos 
humanos no mundo todo.

Quando vejo os alguns grupos ambientalistas lu-
tando a favor das baleias, das tartarugas, acho que é 
fundamental para o País, como no meu Estado estamos 
lutando para manter as araras azuis. As araras azuis 
estão sendo extintas, e há projetos para mantê-las. 
Brigamos, lutamos, denunciamos – como o Senador 
Mário Couto fez agora há pouco aqui – as coisas que 
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acontecem de mal no nosso País e no mundo. Mas 
temos que falar aqui também daquelas coisas que 
não podemos aceitar. Quero falar do caso da iraniana 
Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Hoje temos um fato novo: hoje o Irã mudou as 
acusações. Até ontem, as acusações eram de que 
ela era adúltera, porque, depois da morte do marido, 
ela havia feito sexo com dois homens. Portanto, era 
adúltera e foi condenada a 99 chibatadas, em face 
da sua culpa. Essa foi a primeira pena dada a ela. 
Depois, em outra instancia, decidiu-se que ela seria 
morta a pedradas, porque o caso era muito sério. Ela 
seria enterrada viva, com apenas a cabeça de fora, e 
morta a pedradas.

Com a comoção mundial a esse respeito, é cla-
ro que todos estão contra o Irã, dizendo que isso é 
impossível, que esse é um caso de direitos humanos, 
porque a liberdade de poder fazer sexo... Uma pes-
soa foi considerada adúltera... Isso para as mulheres, 
porque, lá, os homens não sofrem essa pecha; só as 
mulheres. Então, é uma discriminação violenta, arbi-
trária, inadmissível contra as mulheres não só daquele 
País, mas do mundo.

Hoje, o Irã muda de ideia – e isso foi noticiado 
nos jornais internacionais –, e, agora a sentença não 
é mais por causa do adultério; a sentença agora é pelo 
assassinato do marido de forma violenta. O marido dela 
havia sido assassinado, e ela foi, agora, considerada 
assassina – e de forma violenta.

Mudou-se o conceito e, pela repercussão do caso, 
mudou-se o conceito da acusação que havia contra ela. 
Agora, a acusação não é mais ser adúltera. Como o 
adultério se remete aos direitos humanos, mudando o 
conceito, já não se trata mais de direitos humanos; é, 
agora, um crime perpetrado contra outro ser humano, 
que as leis do país regem.

Eu quis colocar isso para dizer que a violação 
dos direitos humanos no mundo tem que ser acompa-
nhada pari passu. Nós, aqui, acompanhamos o caso 
dos cubanos e estamos acompanhando outros casos 
no mundo, mas não são casos pontuais, porque eles 
remetem a milhares e milhões de outros casos que 
acontecem no mundo todo, como as mulheres mutila-
das na África e no Oriente, o que não podemos admi-
tir. São questões que passam da sabedoria humana. 
Como se pode imaginar que uma mulher pode ser 
apedrejada porque, depois da morte do marido – dois 
anos depois –, foi constatado que ela fez sexo com 
outro homem?

Isso é tão inadmissível para nós que venho a 
esta tribuna falar dos últimos casos e das coisas que 
aconteceram também em relação a nosso País.

O Brasil, o povo brasileiro – e aí não estou me 
referindo ao governante do Brasil, não estou me re-
ferindo ao Presidente Lula – não aceita esses casos. 
Ele se comove com a situação humana e não aceita 
um tipo de aberração como essa.

E aconteceu que, até quarta-feira da semana 
passada, o Presidente Lula não queria se meter nessa 
história, mesmo havendo pedidos internacionais e na-
cionais, através das mídias sociais, para que ele inter-
cedesse a favor da iraniana. Ele disse, inclusive, que as 
pessoas têm leis e que, se começarem a desobedecer 
as leis deles para atender ao pedido de presidentes, 
daqui a pouco vira uma avacalhação, argumentou Lula, 
para justificar seu desinteresse em assumir qualquer 
tipo de passagem no episódio. O Presidente Collor foi 
Presidente e sabe disso. Quer dizer, ele colocou que, 
se um presidente, pedir a qualquer país que mude suas 
leis, isso viraria uma avacalhação, porque ele estaria 
se imiscuindo no direito de os outros países terem suas 
próprias regras e suas próprias leis.

Isso foi quarta-feira. Para nossa surpresa, no sá-
bado, depois de haver um movimento nacional contra 
essas palavras, com manifestações no sentido de que 
não se tratava de insurgência contra as leis do país, 
mas, sim, contra essa violação dos direitos humanos, 
do direito da humanidade que estávamos brigando, o 
Presidente Lula fez uma mudança, no sábado. Mas, 
para nossa surpresa, em cima de um palanque da 
candidata dele, no Paraná, em Curitiba, ele disse a 
seguinte frase: “Se vale minha amizade e o carinho 
que tenho pelo presidente do Irã e pelo povo iraniano, 
se essa mulher está causando incômodo, nós a rece-
bemos no Brasil”. Foi a frase dele.

Quero, primeiro, elogiar a mudança do Presidente 
Lula. Isso já foi ótimo! Ele mesmo se diz uma metamor-
fose ambulante. E é um sentido dessa metamorfose 
ambulante esse recuo que o Presidente Lula deu de 
quarta para sábado. Isso é elogiável, mas quero discutir 
aqui a forma como isso foi feito. Um pedido de asilo se 
faz através das vias diplomáticas. Nunca imaginei que 
um presidente fizesse um pedido de asilo em cima de 
um palanque eleitoral! Então, ele ofereceu asilo a essa 
iraniana, ao que o Chanceler iraniano respondeu, dizen-
do que ele, provavelmente, não conhecia bem o caso, 
porque, segundo as leis iranianas, era inadmissível 
que ele pudesse dar asilo a uma pessoa que cometeu 
adultério, como ela havia cometido. Isso foi no sábado, 
a mudança que houve agora, durante o dia. 

Mas o que quero mesmo dizer é que me causa 
muita espécie que isso aconteça dessa forma. O Ita-
maraty sempre foi tido como um guardião da nossa 
política externa. Sempre foi respeitadíssimo, indepen-
dentemente do Presidente. Ele faz uma política e deve 
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fazer uma política de Estado, e não uma política de 
governo. Ele deve ter em mira aquilo que é bom para o 
País e que o povo brasileiro endossaria. Não se deve 
pautar por um interesse pessoal do Presidente Lula, 
como ele disse: “Minha amizade e o carinho que tenho 
pelo o Presidente do Irã.” Ele coloca como amizade e 
carinho pessoais dele. Ele não pode estar concedendo 
asilo porque é “meu amigo”. Ele tem que fazer, através 
das vias diplomáticas, aquilo que representa o pensa-
mento do nosso País, o que representa o pensamento 
do povo brasileiro.

Isso me causa espécie, e vim aqui, a esta tri-
buna, fazer estas colocações, inclusive porque a im-
pressão que fica é que há até um complô ou qualquer 
tipo de acomodação entre as partes, quando o Pre-
sidente Ahmadinejad, do Irá, pode ter uma válvula 
de escape e dizer: “Olha, o Presidente Lula está me 
pedindo. Não posso aceitar, porque vai contra às leis 
do país”. E essa mulher, a Sakineh, seria um bode ex-
piatório, para dizer: “Não; ele é compreensivo”. E ele 
pode, então, talvez, comutar a pena dela ou, talvez, 
até enviá-la para o Brasil. Pontualmente, ele pode, 
simplesmente, aceitar a oferta de asilo do Presidente 
Lula, feita de forma intempestiva, mas pode aceitar e 
mandá-la para o Brasil. Ele vai sair, para a comunida-
de internacional, como uma pessoa afeta aos direitos 
humanos, que resguarda isso e que tem consciência 
de que fez uma boa ação. Ele acalma a comunidade 
internacional, principalmente no momento em que a 
União Europeia, os Estados Unidos e vários países 
estão armando sanções pesadas contra o Irã pelo pro-
blema atômico. Quer dizer, ele se sai bem; ele passa, 
por assim dizer, um lustre na questão internacional. E 
o Presidente Lula se sai bem também, porque prova 
que o diálogo dele com o Irã é proveitoso, que vale a 
pena, que ele está fazendo certo, mostrando o tanto 
que ele tem força em cima do Presidente Ahmadinejad, 
porque ele, inclusive, foi ouvido e foi aceita a vinda da 
Sakineh para o Brasil.

Quero dizer, antes de conceder um aparte ao 
Senador Suplicy, que nós, mulheres, não podemos 
aceitar, em hipótese alguma, em qualquer lugar do 
mundo, que casos como esses aconteçam e passem 
em brancas nuvens, como se a gente não fizesse parte 
da humanidade. Se isso é um crime contra a huma-
nidade, temos que lutar contra, em qualquer lugar do 
mundo. E homens e mulheres – aí não há diferença 
de gênero – têm que lutar por aquilo que é correto: 
pela vida. E, principalmente, porque isso é a garantia 
de que nosso País está na linha certa, na linha correta 
em relação ao que é importante para a formação de 
milhares de crianças que estão vindo aí, ou seja, que 

elas sejam formadas, educadas de forma a respeitar 
o ser humano.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senadora!
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 

Concedo um aparte ao Senador Suplicy e, depois, ao 
Senador Mão Santa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
da Senadora Marisa Serrano, V. Exª levanta um tema 
que é de extraordinária importância para a humanidade, 
para os seres humanos, para as mulheres no Irã, no 
Brasil e em toda a parte. É um tema que acompanha 
a história da humanidade. Ainda ontem à noite, tive a 
oportunidade de falar sobre esse tema. Já passava das 
21 horas, a Senadora Serys presidia a sessão, e eu 
enalteci a postura do Presidente Lula, porque avaliei 
que, ainda que ele tivesse – conforme V. Exª há pouco 
registrou numa primeira reflexão – dito que precisarí-
amos tomar cuidado para não interferir nas decisões 
sobre o que dizem as leis de outros países, como no 
caso do Irã e da Srª Sakineh Mohammadi Ashtiani, que 
foi condenada, dois anos depois de se separar de seu 
marido, por ter mantido, segundo relato da imprensa, 
relações com outros homens, se é que isso é um fato... 
Mas, daí a ser condenada à morte pelo apedrejamen-
to... Isto, claro, fere o sentimento de todos nós. Ainda 
hoje, conversando com o Sr. Samir Cury, que, certo dia, 
ensinou-me coisas do Alcorão, perguntei a ele se, por 
acaso, ali estava escrito algo que pudesse significar 
esse castigo. Ele me disse que não, que, no Alcorão, as 
passagens que existem são da possibilidade de haver 
o perdão para quem, porventura, tenha cometido uma 
ação como essa. Mas esse é um caso que acompanha 
a história da humanidade, porque, na lei antiga, havia 
o costume do apedrejamento – e sabemos da história 
tão importante e bela de Maria Madalena, que estava 
para ser apedrejada...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Peço 
à Senadora Serys que, pelo menos, permita esse di-
álogo sobre Maria Madalena e a Srª Sakineh, tão im-
portante, por favor. Então, quando as pessoas estavam 
por apedrejar Maria Madalena – e era um costume de 
mais de dois mil anos atrás –, eis que Jesus diz: “Atire 
a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado”. E 
este é um ensinamento que, até hoje, é tão importante 
para todos nós, para as pessoas de todas as religiões, 
pois, afinal, os ensinamentos de Jesus são respeitados 
por pessoas em todas as partes, inclusive por aque-
les não cristãos. Mas foi importante que o Presidente 
Lula – inclusive, tendo em conta o bom relaciona-
mento que ele criou com o Presidente Ahmadinejad, 
e percebendo o anseio de pessoas em todo o mundo, 
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de mulheres que estão fazendo campanha para que 
não haja tal castigo – , então, tenha, ao lado até da 
ex-Ministra Dilma Rousseff, de sua candidata, ter dito 
isso. Eu achei positivo e espero que esse gesto possa 
contribuir para que o Governo do Irã, a justiça iraniana 
percebam o anseio, que é de V. Exª também, que diz 
aqui, que esse tipo de castigo não cabe mais para civi-
lizações modernas. E o Irã, que deseja ser reconhecido 
no mundo como um país que respeita os direitos dos 
seres humanos, que bom se eles puderem modificar 
esse tipo de punição, em especial para essa mulher, 
mas também, como outros países de tradição islâmica, 
modificar o que outros países já erradicaram de suas 
legislações, de vez que esse tipo de pena existia em 
outros países islâmicos e não mais existe.

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

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – En-
tão, quem sabe, esse movimento da parte de todos 
os povos e que, inclusive, agora o próprio Presiden-
te Lula resolveu – quem sabe tenha demorado um 
pouco, mas que bom que ele o tenha feito... Eu fiquei 
contente. Acho que esse gesto foi positivo, Senadora 
Marisa Serrano.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Concordo com V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
que bom que estamos aqui...

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Agra-
deço muito o seu aparte esclarecedor. Eu já disse que 
foi um gesto positivo, mas não da forma como foi feito. 
Pareceu-me extremamente eleitoreiro. Até quarta-feira 
era contra e, no sábado, em cima de um palanque, ofe-
receu asilo político. Isso não se faz na democracia. Isso 
é contra tudo aquilo que a gente espera das pessoas 
que possam realmente ser levadas a sério.

Antes de passar a palavra ao Senador Mão San-
ta, concedo o aparte à Senadora Níura Demarchi, de 
Santa Catarina.

Seja muito bem-vinda à nossa Casa. Ficamos mui-
to felizes em tê-la como companheira de trabalho.

A Srª. Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obriga-
da, Senadora. Não poderia deixar de me manifestar 
neste momento, primeiro, parabenizando-a por esse 
pronunciamento e acreditando que os estadistas, o 
nosso Estado, a nossa Nação, o nosso País não pode 
ter uma relação dúbia no que diz respeito à dignidade 
da pessoa humana, que é o de que se trata no mundo 
todo hoje. Se estamos evoluindo, como a senhora bem 
colocou, a respeito do sentido ambiental, da proteção 
aos animais, da proteção a diversas garantias funda-
mentais, inclusive preconizadas pela nossa Constitui-
ção, da qual somos grandes guardiãs, não podemos 

admitir que o Estado brasileiro tenha duas opiniões 
sobre um caso tão severo que prega a indignidade 
humana. Não podemos permitir! Eu quero parabenizá-
la por isso. Eu acho que este é um caso diplomático 
que tem de ser levado inclusive ao Tribunal Penal In-
ternacional. Nós não podemos mais permitir, no mun-
do evoluído como o de hoje, em um momento em que 
vivemos grandes transformações, grandes conquistas 
nacionais e internacionais, tratar um caso como esse 
como se fosse uma mera relação comercial entre pa-
íses. Vivemos momentos de muitas cotas: cotas para 
todos os lados, mas não podemos diferenciar casos 
como se culturalmente naturais. Não é culturalmente 
natural. Chega de opressão. Chega de violência com 
relação às pessoas. Chega de ofensas às suas liber-
dades individuais, independentemente de essa pessoa 
residir em qualquer país: seja no Irã, seja no Brasil, 
seja em qualquer continente deste Planeta. Parabeni-
zo V. Exª. Obrigada pelo aparte e conte comigo nesta 
luta. Seremos vencedoras!

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada. Eu que agradeço o aparte da Senadora Níura 
Demarchi, igualmente esclarecedor e importante.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senadora Mari-

sa Serrano, essas são as bravas mulheres que, nos 
momentos difíceis, mostram a grandeza, mais do que 
nós homens, fracos como o nosso Presidente. Essa é 
a verdade. Se analisarmos o maior drama da humani-
dade, a crucifixão de Cristo, vamos ver que todos os 
homens fraquejaram: Pilatos, cuja mulher disse: “Não 
faça isso, ele é bom”. Anás, Caifás, todos os compa-
nheiros homens falharam. E lá estavam as mulheres, 
as três Marias, no final mesmo e depois, visitando o 
sepultamento; mas homem, nenhum. O Presidente Luiz 
Inácio fraqueja, mostrando que as mulheres... E aqui 
temos três grandiosas mulheres. Está ali a Senadora 
Serys, V. Exª, Senadora Marisa, e essa encantadora 
Senadora que adentrou. Repete-se, na história do 
mundo, as três Marias, que estavam lá na crucifixão, 
as três mulheres que foram buscar o sepulcro, onde 
um homem até se saiu bem – e era senador da repú-
blica – que deu o sepulcro: José de Arimatéia. Queria 
dizer o seguinte e quero ensinar... Ele ficou aborrecido 
porque eu o tenho ensinado, mas ele não aprende. Lá 
no Paraná, ele deu uma crise de histerismo: “Nós não 
podemos ter o Mão Santa de novo no Senado”. Na mi-
nha medicina isso se chama pitiatismo, um histerismo. 
Um Presidente da República poderoso ameaçar um 
candidatozinho do Piauí! Mas eu diria, eu continuaria, 
porque os Senadores são os pais da Pátria. Eu sou 
preparado, muito preparado. Foram 67 anos abraçado 
com os livros, em que eu creio, eu creio. E entendo 
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que a sabedoria vale mais do que ouro e prata. O po-
der é passageiro – está acabando. Mas eu daria um 
ensinamento, e eu tenho ensinado e ele não aprende. 
Oportunidade de se engrandecer ele teve. Olhem aí, 
as três mulheres dignificam, engrandecem o Senado, 
engrandecem a República e o nosso Brasil, que nos 
decepciona. Ensinaria a ele reviver um médico como 
eu, da minha geração, que liderou até o País que eles 
tanto admiram, porque José Dirceu chorou no om-
bro de Fidel Castro. Ele disse assim: “Se és capaz de 
tremer de indignação por uma injustiça, em qualquer 
lugar do mundo, és companheiro”. Isso, infelizmente, 
nosso Presidente não o é, não tem sido. E daí, lá no 
Paraná, ou estava bêbado, embriagado, ou não teve 
compostura, ameaça um candidato que representa o 
povo do Piauí e a grandeza do Piauí. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Mão Santa.

Ouço o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-

dora, a senhora está trazendo um tema que realmente 
nos revolta a todos. Todos nós somos contra a pena de 
morte, ainda mais da forma como está sendo proposta 
no Irã – uma morte por apedrejamento, isso porque, 
depois de separada do marido, manteve relações se-
xuais com alguns homens. Eles têm seus princípios 
religiosos, mas sei que Maomé não queria que fosse 
dessa forma. Tenho certeza. A interpretação que es-
tão dando para as coisas é que está levando a esse 
radicalismo, a essa violência. Nós, como brasileiros, 
bem como as Srªs Senadoras, somos defensores das 
mulheres. Também sou defensor das mulheres; as se-
nhoras me conhecem muito bem. Sou contra qualquer 
tipo de pena de morte, como sou visceralmente contra 
a morte de crianças, de bebês e de fetos. Sou contra a 
legalização do aborto que está se formando, tomando 
figuração, tomando forma aqui no Brasil. Nós não po-
demos permitir. Nós temos muitos recursos para evitar 
que se engravide. Por que vão matar as crianças? O 
País, a Nação, não pode facilitar que isso aconteça. 
Mas V. Exª está fazendo um apelo em relação a essa 
cidadã iraniana, que recebe a solidariedade do mundo 
inteiro. Nós precisamos acabar com isso. O mundo não 
pode mais admitir essas coisas. Os direitos humanos 
são direitos de todas as pessoas. As ditaduras não 
permitem que haja direitos humanos. O mesmo caso 
de Cuba também, que felizmente não faz dessa forma, 
mas matam de outras formas também lá, porque toda 
ditadura mata. Não há ditadura que não mate pesso-
as. Aqui no nosso País mataram também. E parabéns 
pelo discurso de V. Exª. Vamos fazer barulho, mobilizar, 
para pelo menos ver se a gente consegue tirar de lá a 
mulher, trazer aqui para o Brasil, fazer alguma coisa. E 

todas as vezes que acontecer isso nós temos que nos 
mobilizar, para lutar como seres humanos. Aqui, nós 
estamos lutando pela vida do ser humano. São pessoas 
que vão morrer de forma cruel e sem justificativa.

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

A senhora me permite ainda, Senadora Serys, 
ouvir o Senador Paulo Paim?

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Marisa Serrano, é total a minha solidariedade. V. Exª 
com razão trouxe esse assunto aqui à tribuna do Se-
nado da República. É um absurdo! Eu não quero saber 
se é ditadura ou não é ditadura. Eu só quero saber que 
é inadmissível. E V. Exª tem toda a razão. O Senador 
Botelho foi muito feliz. Isso é uma questão de direitos 
humanos. Eu sou contra a pena de morte também em 
todas as situações. Ora, querer matar essa mulher a 
pedradas! Eu não quero saber qual é o país. Quero 
também aqui deixar registrado que o Senador Sarney 
teve que se retirar para receber um convidado, que é 
um Presidente de outro País, mas quis deixar aqui, 
pela minha voz, também, a sua solidariedade. Inclusi-
ve, convida a todos, se puderem, que se dirijam aqui 
ao Salão de Recepção, onde ele vai, então, receber 
esse Presidente que nos visita. E quero também, ain-
da, dizer que não tenho nenhuma dúvida: o Presidente 
Lula está ao lado dessa mulher que está sendo cru-
cificada lá no Irã. O Irã conhece as minhas posições. 
Eu já recebi o Irã aqui. Eu faço o mesmo apelo de V. 
Exª. É o apelo que todo mundo está fazendo. Eu me 
somo a V. Exª, cumprimento-a e espero que o Presi-
dente do Irã revogue essa posição. Como disse o Pre-
sidente Lula, o Brasil, inclusive, a recebe com muito 
carinho, para evitar que esse massacre lá aconteça. 
Parabéns a V. Exª.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Paulo Paim.

Eu quero aqui terminar a minha fala, Senadora 
Serys, dizendo que todos os Senadores e Senadoras 
que falaram têm razão. A gente não pode nunca ficar 
quieto ou se calar quando os direitos humanos são 
afrontados. E é por isso que a gente vem sempre a esta 
tribuna discutir não só o caso das mulheres, mas de 
qualquer ser humano que é aviltado neste mundo.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.
Eu não costumo tecer nenhum comentário quan-

do presido as nossas sessões. Todavia, hoje, vou fazer 
uma exceção, Senadora Marisa Serrano.

Praticamente todas as vezes que assumo a tribu-
na do nosso Senado da República, eu falo da questão 
da discriminação contra a mulher. Seja a discriminação 
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na política, seja a discriminação com relação a direitos 
humanos – e os direitos humanos abrangem tudo –, 
com relação à profissão, na família, todos os setores. 
Falo sempre. Há gente que diz: “parece que a Sena-
dora Serys só fala disso”. Não só falo disso, mas eu 
falo muito disso. Isso é uma realidade. São centenas, 
Senadora Marisa Serrano, são milhares, são milhões 
de mulheres, como a senhora diz, que seguidamente 
estão nessa situação. A situação desta mulher no Irã, 
hoje, é uma situação dramática, pela qual o mundo está 
se mobilizando. Felizmente ela conseguiu fazer com 
que isso saísse do Irã e a humanidade tomasse conhe-
cimento. Acredito que vai ser possível, sim, que essa 
infâmia seja debelada e ela não seja executada.

Sei que o Presidente Lula agiu, está agindo e vai 
agir para que essa vida seja poupada. Mas é muito 
mais o que nós precisamos. Precisamos que essa vida 
seja poupada, mas precisamos que nada mais disso 
aconteça no mundo. Nada mais disso! Porque será 
poupada essa vida, creio, mas isso tem que acabar! 
Tem que acabar, porque todos os dias morrem mu-
lheres das formas mais estúpidas por conta da discri-
minação, pelo simples fato, pelo simples “defeito” de 
serem mulheres.

Não a qualquer tipo de discriminação contra a 
mulher!

Senador Níura, é um prazer enorme tê-la co-
nosco.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – Se-
nadora Serys Slhessarenko, ex-Presidente Collor de 
Mello, bem na minha frente, Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior, Senador Mão Santa, Senador Eu-
rípedes e a nova Senadora que chegou à Casa, eu 
queria, em primeiro lugar, fazer o registro de uma ma-
téria que eu achei muito interessante, uma matéria que 
diz que o grupo de eleitores com menos de 18 anos, 
grupo que pode votar, dos 16 aos 18, aumentou 2,2%; 
enquanto que o grupo de pessoas acima de 60 anos, 
que não é obrigado a votar, aumentou cerca de 30%. 
Isso é, para mim, uma notícia muito, muito importante. 
As pessoas com mais de 60 anos, até um tempo atrás, 
diziam: “Olha, o voto é facultativo para mim, eu não vou 
votar”. Agora querem votar. Vão votar. Isso significa que 
as pessoas com mais idade, de cabelos brancos, estão 
entendendo a força do seu voto, a força das políticas 
públicas para as pessoas com mais idade.

Eu quero então, Srª Presidente, deixar registrada 
essa matéria sobre as eleições 2010, que fala “Menos 
jovens, mais idosos”.

Ao mesmo tempo que eu quero destacar essa 
posição dos idosos, eu quero também fazer um apelo 
à nossa juventude para que, embora seja facultativo 
também de 16 a 18, que votem, votem. A democracia 
só se consolida com o voto direto da população.

Então deixo a matéria junto a V. Exª.
Quero também fazer um outro registro, já que 

eu tenho só cinco minutos. Para alguns Senadores o 
tempo não é marcado. Mas como, às vezes, eu tam-
bém falo mais que o tempo – e eu sei, Senador, pois 
já houve vezes em que eu vim aqui para vinte minutos 
e falei por uma hora –, eu vou tentar ficar nos meus 
cinco minutos hoje.

Eu quero aqui deixar registrado um abaixo-assi-
nado que recebi, que me foi entregue pelo Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de 
Triunfo, lá no meu Rio Grande, o Sindipolo. 

Os trabalhadores petroquímicos do Rio Grande 
do Sul reivindicam que a Previc, Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, intervenha no 
sentido de sustar as tentativas da Braskem em retirar o 
patrocínio do Plano Petros. Que seja dada pela Previc 
a máxima urgência na revisão da Resolução CPC, de 
1998, que dispõe sobre os procedimentos relativos à 
retirada do patrocínio da EFPC, fusão, cisão, migração 
de planos e outras atividades que repercutam e tragam 
reflexos no plano original.

Os petroquímicos relatam que essa revisão é uma 
das metas da Previc para 2010. Isso foi firmado pelo 
seu Diretor-Superintendente, Ricardo Pena.

Vale lembrar que a Anapar ratificou seu pedido 
junto à Previc, à Secretaria de Políticas de Previdência 
Complementar e ao Ministério da Previdência Social, 
no sentido de suspender a aprovação dos pedidos de 
retirada do patrocínio de planos de previdência en-
quanto não for analisada pelo Conselho de Previdência 
Complementar. E que venha, então, a nova regulamen-
tação sobre a matéria.

Faço aqui da tribuna um apelo à Previc no sen-
tido de que olhe com carinho e urgência para essa 
situação que me foi relatada, e já está lá na Previc, 
pelos trabalhadores do Pólo Petroquímico, aposenta-
dos ou não.

Espero que essa situação se resolva com urgên-
cia, porque, se não, milhares de trabalhadores terão 
prejuízo.

Srª Presidente, vou deixar na Mesa o abaixo-as-
sinado que me foi entregue em um ato público, lá em 
Porto Alegre, pelos trabalhadores do Sindipolo.

Quero, Srª Presidente, ainda, rapidamente, dizer 
que, para alegria minha, hoje pela manhã, a Comis-
são de Assuntos Sociais aprovou projeto que proíbe 
que trabalhador que esteja na tal de lista do SPC seja 
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discriminado na hora de buscar o direito ao trabalho. 
Ora, se ele está com uma dívida em uma loja ou em 
outra é porque está desempregado. Aí baixa uma tal 
de lista do SPC e ele não tem mais direito ao empre-
go. E a lista circula.

Então, estou penalizando quem discriminar, não 
der emprego para o trabalhador, alegando que ele está 
com uma dívida em um mercado ou em uma loja ou 
mesmo no sistema financeiro. Ninguém, sendo trabalha-
dor, fica com uma dívida atrasada porque acha bonito. 
E o trabalhador é o que mais preza e tem orgulho de 
dizer que não está em lista nenhuma. E se porventu-
ra não pôde pagar o mercado, se não pôde pagar a 
loja ou atrasou a prestação no banco é porque está 
desempregado. E se ele está desempregado e não o 
empregarem porque ficou com uma dívida, aí sim que 
esse trabalhador não vai pagar nunca, porque, primei-
ro, vai ser o leite, o pão, o remédio para a família, com 
certeza absoluta, e eu também não faria diferente.

Então, quando olho para uma lei como essa, estou 
olhando como se estivesse no lugar daquele trabalha-
dor, caminhando a pé pela cidade, pelas ruas, pelas 
vilas, pelos bairros, na busca de um emprego, aí dizem 
para ele: “Olha, eu não vou te empregar porque está 
devendo R$10,00, R$20,00 naquela tal loja”.

Então, abaixo essa tal de lista. Essa sim é uma 
lista desonesta, porque é desumana. E tudo que é de-
sumano, para mim, é desonesto.

Então, a Comissão aprovou – quero cumprimentar 
a Comissão – por unanimidade. E veja bem: o projeto 
é de minha autoria e o Relator é o Senador Roberto 
Cavalcanti, que é um empresário sério, que tem com-
promisso com o social e responsabilidade política e 
social.

Quero também dizer que relatei, com alegria, o 
projeto do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre 
a aposentadoria por idade dos repentistas e corde-
listas.

Também relatei, Srª Presidente, o projeto que dis-
põe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada 
nas escolas públicas para alunos portadores de dia-
betes, hipertensão e anemias, de autoria do Deputado 
Celso Russomanno. Também aprovamos.

Quero dizer também que aprovamos, hoje pela 
manhã, Srª Presidente, com a relatoria do Senador 
Mão Santa, projeto de minha autoria. O Senador Mão 
Santa, mais uma vez, relata um projeto nosso, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças que 
fazem jus aos direitos de aposentadoria especial.

Muito obrigado, Senador Mão Santa. Foi aprova-
do por unanimidade. 

E aprovamos também, de autoria do Senador 
César Borges, de que fui Relator, a ampliação para 
cinco dias do prazo de dispensa do comparecimento 
ao trabalho para o empregado, em caso de falecimento 
de familiar ou dependente. Grande projeto do Senador 
César Borges. Fui Relator ad hoc. O Relator oficial, 
digamos, era o Senador Renato Casagrande, e eu o 
substituí com a sua autorização.

Quero dizer também que aprovamos, do Sena-
dor Crivella – o Senador Papaléo Paes era o Relator 
oficial, não pôde estar presente, relatei ad hoc – ma-
téria que disciplina a demissão e estabelece garantia 
provisória do emprego.

Enfim, foram esses.
Agradeço a V. Exª. Já passei meus cinco minutos. 

Dou por encerrada a minha fala, Srª Presidente.
Muito, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Edu-

ardo Suplicy, por permuta com o Senador Augusto 
Botelho. 

E, logo após a fala do Senador Suplicy, teremos, 
pela Liderança do PTB, o Senador Fernando Collor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, quero 
aqui falar, Srªs e Srs. Senadores, a respeito da decisão 
importante que espero possa acontecer para o Estado 
de São Paulo, para São Paulo, a capital em que resi-
do e por onde sou Senador, no sentido de que possa 
ali a Copa do Mundo de 2014 possa ser realizada, no 
estádio mais apropriado. 

Antes de falar da visita que nós, os três Senado-
res – Aloizio Mercadante, Romeu Tuma e eu próprio –, 
fizemos hoje ao Ministro Orlando Silva, dos Esportes, 
ao Ministro Márcio Fortes, das Cidades, e também ao 
Ministro do Turismo, que nos recebeu, e ali falamos a 
respeito da nossa preocupação, quero dizer uma pa-
lavra sobre o tema que ainda ontem e hoje, em virtude 
do discurso da Senadora Marisa Serrano, nós nos po-
sicionamos – e todos – com respeito a ponderar junto 
ao governo do Irã, aos órgãos de justiça do Irã para 
que realmente não punam a Srª Sakineh com pedra-
das até a morte pelo fato de – se é que efetivamente 
o cometeu, e após a morte do seu marido – cometer 
um adultério, na percepção. 

Com todo o respeito aos iranianos, é importante 
que eles percebam o avanço da humanidade ao longo 
de milhares de anos, inclusive desde as lições de Jesus, 
dizendo aos que iriam apedrejar Maria Madalena: “Atire 
a primeira pedra quem não tiver qualquer culpa”.
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Inclusive, quero aqui dizer que temos de ter uma 
preocupação com o Oriente Médio, sobretudo no senti-
do de aproximar os povos e de evitar a guerra de qual-
quer maneira, diante das últimas observações por parte 
do Secretário de Defesa dos Estados Unidos de que os 
Estados Unidos estão preparados para, eventualmente, 
realizar uma operação bélica contra o Irã, e também o 
Irã disse que, se houver qualquer ataque, irão de pronto 
reagir contra os Estados Unidos e Israel. 

Imaginem, parece até algo que não seria próprio 
para nós, depois de todas as experiências e de tantas 
guerras, da 1ª Grande Guerra Mundial, da 2ª Grande 
Guerra Mundial, da perda de milhões de pessoas. Ain-
da mais nesta época de armas tão modernas, Senador 
Fernando Collor, de armas nucleares, seria um verda-
deiro desastre se todos nós, em todos os países, não 
estivéssemos alertando aos chefes de Estado que va-
mos evitar, de todas as maneiras, que possa acontecer 
uma guerra de tais proporções. Então, fica aqui o meu 
apelo, mas certamente teremos outras oportunidades 
de tratar desse tema.

Mas, quando da nossa visita ao Ministro Orlan-
do Silva hoje, expressamos como desejamos, como 
Senadores de São Paulo, contribuir para que, de fato, 
haja a realização da Copa do Mundo de 2014 em nos-
sa capital e que ela possa ocorrer em local com maior 
viabilidade. 

Hoje, é fato que o Estádio Cícero Pompeu de 
Toledo, o chamado Estádio do Morumbi, do São Pau-
lo Futebol Clube, é o de maiores proporções e, natu-
ralmente – o bom-senso indica –, pode ser adaptado 
com as devidas melhorias, para que ali seja realizado o 
jogo inicial da Copa do Mundo. Certamente que atrairá 
a atenção de povos de todos os países, como acon-
teceu na abertura dos jogos do Campeonato Mundial 
de Futebol na África do Sul, na Copa deste ano, em 
que houve a presença de, digamos, mais de 50 Che-
fes de Estado e de milhares de pessoas, que para ali 
acorreram, para ver esse espetáculo formidável que 
emociona todas as pessoas do mundo. 

Nós ficamos maravilhados, ao ver como o futebol 
representa uma forma de congraçamento entre os po-
vos do mundo. E bem percebeu o Presidente Nelson 
Mandela, há sete anos, o que, aliás, foi mostrado de 
uma maneira tão bela pelo diretor Clint Eastwood, em 
seu filme Invictus. Nelson Mandela, logo depois de 
ter sido eleito, promoveu um campeonato mundial de 
rugby de uma maneira tal, que pôde unir os negros e 
os brancos para todos torcerem para a África do Sul, 
de um modo como não acontecia antes. Ele, com sua 
percepção e sua intuição, propôs ao jogadores e ao 

próprio capitão – o melhor jogador do time de rugby, 
que era um branco da África do Sul –: “Quem sabe vo-
cês possam fazer o treinamento da seleção ali, num 
bairro muito pobre, numa favela da África do Sul?”. E 
aquilo estimulou de tal maneira os meninos negros 
da África do Sul, que houve, então, aquele congraça-
mento. Em vez de haver conflitos no estádio, na hora 
do campeonato, o que houve foi um primeiro passo 
muito importante para tentar superar todos aqueles 
anos do Apartheid. 

O próprio Nelson Mandela, então, foi quem in-
sistiu e teve o apoio do Governo brasileiro e da CBF, 
para que a Copa do Mundo de 2010 fosse realizada 
na África do Sul. E foi um sucesso perceber como as 
pessoas, em todo o mundo... Foi um sucesso perce-
ber, por exemplo, a animação e a emoção dos espa-
nhóis, ao receberem o seu time campeão do mundo; 
e dos holandeses, ao receberem o seu time, que ali, 
também, saiu-se tão bem. 

E eu, que estive no Uruguai há duas semanas, 
pude perceber a animação fantástica que aconteceu 
com os uruguaios, com os jovens. As crianças, no 
Uruguai, hoje, todas emocionadas com o fato de ter 
sido um de seus craques, o Furlan, considerado o 
melhor craque da Copa e de o Uruguai ter sido aque-
le time, entre todos os times das três Américas, que 
teve o melhor desempenho. Isso constituiu-se em algo 
fantástico, também do ponto de vista de os povos do 
mundo perceberem e conhecerem melhor não apenas 
o próprio futebol, mas também aquilo que vem junto, 
que é a arte do povo, a música do povo. 

Passamos a apreciar melhor a beleza das canções 
da África do Sul, que são cantadas com tanto ânimo, e 
a saber mais da sua cultura, desde a vuvuzela até tan-
tas outras coisas que aconteceram no estádio. Vimos 
a animação dos jovens para com cada coisa que ali 
acontecia, tanto dos coreanos do norte e do sul, como 
dos japoneses, dos times da Europa, do time da Argen-
tina, do Uruguai, do México, dos Estados Unidos. Ali, 
todos os povos tiveram a oportunidade, como poucas 
vezes acontece, de se conhecerem melhor. 

Se nós, hoje, temos a preocupação com uma 
possível guerra no Oriente Médio, o que percebemos 
é que o futebol, justamente, pode contribuir para que 
os povos se compreendam, para que se conheçam 
melhor e, assim, possam evitar a guerra.

Eu sempre me recordo de quando a Seleção 
Brasileira de Futebol, em agosto de 2004, pouco de-
pois da guerra civil do Haiti, foi recebida com tanto 
carinho pelo povo do Haiti, em que pese ter batido a 
seleção do Haiti por 6 a 0. O povo – eu estava lá no 
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estádio com o Presidente Lula – aplaudia a seleção 
do Haiti e, depois, na hora dos gols, aplaudia os gols 
brasileiros. Eu acompanhei o Presidente Lula, quando 
foi ao estádio. Os jogadores – eram Ronaldo, Ronaldi-
nho, Romário e outros – disseram ao Presidente Lula: 
“Pode contar conosco para outras ações desse tipo, 
para promover a paz”. 

Eu fiquei contente, quando ouvi o Presidente Lula 
dizer que a Seleção Brasileira está por realizar um jogo 
de futebol junto com israelenses e palestinos.

Então, em 13 de janeiro de 2010, o Ministro Or-
lando Silva de Jesus Júnior, o Governador José Serra, 
o Prefeito Gilberto Kassab, de São Paulo, e o Presi-
dente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvêncio, 
estabeleceram um acordo. Assinaram um documento 
denominado Matriz de Responsabilidades, com o obje-
tivo de viabilizar a execução das ações governamentais 
necessárias à realização da Copa das Confederações 
FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014 e, ao final, 
dizem que vão tudo realizar, para que possam os es-
tádios estar concluídos para essas competições. 

E ainda há um termo de compromisso das auto-
ridades citadas em que está dito:

(...)
VI – está disponível no BNDES linha de 

financiamento com parâmetros equivalentes 
aos estabelecidos na Resolução 3.801 do Con-
selho Monetário Nacional, para contratação de 
operações de crédito com vistas à construção e 
reforma dos Estádios que serão palco da Copa 
do Mundo, resolvem firmar o presente Termo 
de Compromisso, comprometendo-se a: 

i) tomar as medidas cabíveis para que 
as intervenções necessárias no Estádio Cíce-
ro Pompeu do Toledo – “Estádio do Morumbi” 
sejam iniciadas até 1º de março de 2010; 

ii) – concluir as obras do Estádio Cícero 
Pompeu de Toledo – “Estádio do Morumbi”, até 
31 de dezembro de 2012, data limite para a en-
trega dos Estádios que servirão de palco para 
as Competições, completamente adaptado ao 
projeto inicialmente aprovado pela FIFA; e

iii) – disponibilizar todas as informações 
necessárias ao acompanhamento das ações 
relacionadas às Competições, em especial 
no que diz respeito à execução das obras do 
Estádio Cícero Pompeu de Toledo – “Estádio 
do Morumbi” para adequação às exigências 
da FIFA, com o intuito de alimentação e atu-
alização do Sistema de Informações Geren-

ciais (SIG), que será criado e implantado pelo 
Governo Federal.

O Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, também assina com todos esses compro-
missos aqui assinalados.

Portanto, os Senadores Aloizio Mercadante, Ro-
meu Tuma e eu ficamos de marcar uma reunião pro-
ximamente com o Presidente do São Paulo Futebol 
Clube, Juvenal Juvêncio, com o Presidente da Fede-
ração Paulista de Futebol, com o Governador Alberto 
Goldman, com o Prefeito Gilberto Kassab, porque nós 
queremos que sejam tomadas as providências o mais 
rápido possível para a realização disso, já que estamos 
atrasados, Srª Presidente.

O Governador de São Paulo, ainda nesta semana, 
disse que talvez não possa mais ser realizado isso no 
Morumbi ou que talvez só vai tomar iniciativa, a partir 
de janeiro de 2011, o governador que será eleito.

Ora, essa é uma coisa para além dos partidos. 
Não importa se nós estamos hoje apoiando Aloizio 
Mercadante e se o Governador Alberto Goldman está 
apoiando Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin também 
torce pelo Santos. Nós, torcedores do Santos, eu e 
Aloizio; Romeu Tuma, pelo Corinthians; torcedores da 
Portuguesa, do Palmeiras, o que nós queremos é que 
São Paulo, que tem a maior rede hoteleira, o melhor 
sistema de transporte e de infraestrutura, possa rea-
lizar a Copa do Mundo. O que nós consideramos de 
bom senso é que, já que está pronto o Morumbi – o 
maior estádio que existe na nossa cidade –, vamos 
fazer todo o esforço para efetivar, Senador Romeu 
Tuma, este objetivo concreto.

Inclusive, avisei, há pouco, ao Presidente Juvenal 
Juvêncio este nosso objetivo e como nós queremos 
ajudar o São Paulo, com todos os demais times, a re-
alizar o objetivo de, o quanto antes, termos o Morumbi 
pronto para receber os jogadores de todas as nações 
do mundo e os povos do mundo que, ao virem a São 
Paulo, irão fazer com que melhorem significativamente 
as condições para sempre termos muito mais espe-
táculos culturais em São Paulo, uma vida muito mais 
rica para todos nós, paulistas e brasileiros.

Peço que seja registrado este documento, Srª 
Presidente.

Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy. V. Exª será 
atendido na forma do Regimento Interno.

Com a palavra, pela Liderança do PTB, o Sena-
dor Fernando Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª Presidente 
Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, há exato um 
ano, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado 
iniciou um ciclo de audiências públicas denominado Agen-
da 2009-2015 – Desafios Estratégicos Setoriais –, sempre 
às segundas-feiras, às 18 horas, com o intuito de debater 
e trazer a opinião de renomados especialistas sobre os 
principais gargalos que o setor de infraestrutura precisa 
superar para o Brasil viabilizar seu pleno desenvolvimento 
econômico e social.

Em 2009, foram realizados 16 paineis de discus-
são acerca dos mais variados setores de infraestrutura, 
inclusive sobre o marco regulatório do Pré-Sal, cuja 
iniciativa, vale frisar, precedeu o debate do assunto 
nesta Casa. Isso porque as quatro audiências espe-
cíficas realizadas sobre o tema foram quando os res-
pectivos projetos de lei do Executivo ainda começavam 
sua tramitação na Câmara dos Deputados.

Este ano, a Comissão dedicou sua Agenda 2009-
2015 a um ciclo de 12 audiências públicas com o ob-
jetivo de debater e buscar soluções para um dos prin-
cipais gargalos do setor de infraestrutura: a crescente 
necessidade de mão-de-obra qualificada.

Além do aprofundamento da discussão no tema, 
o principal intuito desse ciclo foi o de divulgar aos jo-
vens entre 15 e 24 anos de idade o verdadeiro quadro 
do mundo do trabalho, de modo a permitir que eles 
possam descortinar um futuro promissor no campo 
profissional escolhido. Diferentemente do cenário de 
épocas passadas e não muito distantes, as perspec-
tivas de hoje abrem um significativo leque de opções 
em termos de formação e qualificação profissional, 
especialmente nas áreas do setor tecnológico. Afinal, 
a imensa demanda por trabalhadores desse campo 
de atuação, em todos os níveis, constitui um autênti-
co incentivo para que os jovens secundaristas façam 
a opção pelas áreas da engenharia ou pelos cursos 
de tecnologia, bem como os egressos das universida-
des se direcionem ainda mais para a qualificação e a 
educação continuada.

Trata-se de uma demanda identificada e recor-
rentemente apontada durante aquela primeira série 
de 16 painéis, Srª. Presidente, realizados em 2009, 
especificamente para debater os gargalos setoriais 
da infraestrutura. Em todos eles, notamos a escassez 
e a deficiência de recursos humanos qualificados que 
apareciam como um dos principais problemas que o 
País precisa superar a curto, médio e longo prazos.

Não por outro motivo, a principal entidade repre-
sentante do setor produtivo brasileiro, a Confederação 
Nacional da Indústria, traz em sua agenda de 2010 – 
A Indústria e o Brasil: uma agenda para crescer mais 
e melhor – uma extensa e precisa análise da questão 
do desenvolvimento do País, sob o foco da produtivi-
dade e inovação, dedicando um capítulo especial ao 
problema da Educação. 

Sob os títulos “A qualidade da educação é a cha-
ve para a produtividade”, e “A produtividade depende 
da inovação”, a CNI concluiu o seu texto da seguinte 
forma: “A falta de recursos humanos qualificados difi-
culta o aumento da produção e da produtividade e a 
própria competitividade do País.”

O impacto dessa afirmação pode ser bem aqui-
latado se considerarmos apenas um dos diversos da-
dos trazidos pelo Ipea, que revela exemplarmente a 
gravidade do quadro: como apenas um em cada 3,5 
engenheiros formados trabalha de fato no setor, se 
mantida essa proporção e o Brasil crescer a uma mé-
dia de 5% ao ano, – essa é uma estimativa modesta 
– em 2015, ou seja, daqui a 5 anos, serão necessários 
250 mil engenheiros formados a mais do que o total de 
profissionais disponíveis hoje no mercado. 

O assunto constitui, portanto, fator que requer a 
reflexão aprofundada dos principais atores e institui-
ções da sociedade para, acima de tudo, informar e es-
timular a juventude brasileira no processo de escolha 
e planejamento quanto à sua formação e qualificação 
profissional, sejam elas no nível técnico, tecnológico 
ou superior. Além disso, dado o atual estágio da evolu-
ção tecnológica e da dinâmica do mundo do trabalho, o 
conceito de “educação continuada” torna-se cada vez 
mais premente na implantação de políticas públicas e 
no processo de conscientização e formação dos es-
tudantes e dos profissionais brasileiros. 

Assim, Srª Presidente Srªs e Srs. Senadores, o 
princípio básico da Agenda 2009/2015, Formação e Ca-
pacitação Profissional para Infraestrutura, foi o de trazer 
a opinião e as sugestões para solucionar os gargalos 
identificados pelos três grandes atores da sociedade: 
o poder público, a iniciativa privada e o mundo acadê-
mico. Para tanto, as audiências contaram com espe-
cialistas, gestores e executivos representando esses 
três segmentos, num total de 52 palestrantes. 

Concluídas as audiências, realizou-se uma pri-
meira sistematização, compilando um total de 118 
propostas, apresentadas pelos especialistas durante 
todo o ciclo de debates.

Ao final, formou-se um grupo de trabalho, com-
posto por nove palestrantes que participaram das au-
diências, e mais o Presidente da Capes, do Ministério 
da Educação. O objetivo foi o de discutir e consolidar 
as propostas apresentadas ao longo dos 12 painéis e, 
em seguida, apresentar uma agenda final acerca da 
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formação e capacitação de recursos humanos para a 
infraestrutura nacional. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Com 
isso, Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, depois de cinco 
meses de intenso trabalho, a Comissão de Infraestrutura 
aprovou, em sua reunião desta quarta-feira, inclusive com 
a presença de V. Exª, o Relatório Final das audiências, con-
tendo em especial as diretrizes de sua Agenda de Priori-
dades sobre o tema. Além disso, foram acatadas também 
as proposições legislativas sugeridas naquele documento 
e, ainda, a relação de órgãos e entidades para os quais 
todo o material será encaminhado para conhecimento, 
análise e divulgação.

Temos aqui, Srª Presidente, mais alguns pontos que 
gostaria de colocar para o conhecimento das Srªs e Srs. 
Senadores, mas, devido ao pouco tempo, pediria a V. Exª 
que desse como lida a íntegra deste discurso.

Apenas em relação às ações no âmbito do Go-
verno Federal, dentre inúmeras dessas ações que 
sugerimos, uma delas julgo muito importante, que é a 
de viabilizar a implantação da concessão do seguro-
desemprego, vinculada à exigência ao trabalhador de 
efetuar curso de qualificação ou recapacitação pro-
fissional; no âmbito das universidades e institutos de 
educação tecnológica, expandir a oferta de vagas nos 
cursos de engenharia e os programas voltados para 
o acesso e a permanência de alunos e alunas nessas 
carreiras, e promover a contratação de professores com 
comprovada experiência prática nas áreas tecnológi-
cas e de infraestrutura, a fim de articular a formação 
profissional com as demandas do mundo trabalho. E, 
no âmbito do setor produtivo, instituir parcerias com a 
academia, de modo a aproximar a formação e qualifi-
cação dos recursos humanos das habilidades e com-
petências requeridas pelo mundo do trabalho.

Eram essas as minhas palavras, Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, dizendo também que, na manhã 
de hoje, foram aprovadas duas propostas de projeto de 
lei que tratam dessas questões, e que a Comissão de 
Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, ao trazer 
essas informações ao Plenário desta Casa, agradece 
de público a valiosa contribuição de todos os membros 
daquela Comissão e dos palestrantes que nos deram a 
honra de poder debater assunto dessa relevância. 

Muito obrigado, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessanrenko. 

Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Collor de Melo.
A sua solicitação será atendida na forma do Re-

gimento.
Senador Valter Pereira, pela inscrição, com a 

palavra.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Sena-
dores, inicialmente gostaria de fazer um importante re-
gistro a esta Casa. A Comissão Especial, instituída nos 
termos do art. 374 do Regimento Interno desta Casa 
para examinar o PLS nº 166, 2010, que propõe ampla 
reforma no Código de Processo Civil, foi instalada na 
manhã de hoje. Foram escolhidos, para Presidente, o 
Senador Demóstenes Torres; para Vice-Presidente, o 
Senador Antonio Carlos Valadares; e eu fui distinguido 
para ser o Relator dessa importante lei instrumental.

Ao fazer esta comunicação, não poderia deixar de 
agradecer a confiança de todos os componentes do cole-
giado, já que a nossa escolha se deu por unanimidade. E 
aqui se encontram alguns dos membros dessa Comissão: 
Senador Romeu Tuma, Senador Antonio Carlos e outros 
tantos que participaram dessa reunião.

No entanto, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna 
nesta tarde é um assunto que tem sido recorrente em 
meus pronunciamentos e que é uma inquietação da so-
ciedade brasileira: a questão da segurança pública.

Tenho falado com insistência sobre esse tema, 
porque ele tem produzido seguidas críticas de desa-
tenção às demandas da sociedade. Em muitos casos, 
a negligência com os dramas de quem recorre a tais 
serviços é ditada simplesmente pelo despreparo do 
servidor. Noutros tantos, são interesses escusos que 
orientam suas decisões. Esse foi o caso do acidente 
que vitimou, poucos dias atrás, o jovem Rafael Mas-
carenhas, filho da atriz Cissa Guimarães. 

A imprensa fez ampla divulgação do desvio policial 
e das vantagens que o motivaram. No mínimo, três infra-
ções estavam sendo ocultadas pelas autoridades policiais: 
direção perigosa, excesso de velocidade e a invasão de 
área proibida. E a impunidade, todos nós sabemos, estava 
ameaçando proteger aqueles que protagonizaram esse 
episódio. E a impunidade, para a família, para os seus 
amigos, é mais um drama. Saber, por exemplo, que o ente 
querido perdeu a vida e que o crime não produziu o devido 
reparo não deixa de ser uma dor a mais para esses entes 
queridos, para a família, para os amigos.

Felizmente, as manobras do atropelador e dos 
policiais foram desmascaradas, e tudo indica que não 
haverá impunidade, que os responsáveis serão exem-
plarmente punidos.

O Programa Fantástico do dia 25 de julho exibiu 
imagens de outro episódio igualmente deplorável. Um 
jovem motorista profissional, cheio de hematomas e 
edemas na face, tinha sido vitimado por uma retaliação 
de policiais, que tinha como causa a recusa de pagar 
propina a essas autoridades. 

Todavia, não é só a polícia do Rio de Janeiro ou 
do Ceará que mostra as suas fraquezas. A propina não 
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é a única deficiência das organizações policiais. Falhas 
operacionais têm causado danos também.

Esse foi o caso de um adolescente de 14 anos 
que perdeu a vida estupidamente, em Fortaleza, de-
pois de uma desastrada abordagem policial.

Na minha Campo Grande, dois episódios exibiram, 
recentemente, as vísceras da segurança pública. O primeiro 
deles foi a interdição dos serviços do Cepol – Centro Espe-
cializado da Polícia Civil. O estabelecimento interrompeu 
os seus serviços porque ficou quase duas semanas sem 
água potável. Imaginem os senhores: uma simples falta 
de manutenção de instalações hidráulicas obrigando a 
paralisação de serviços essenciais e gerando transtornos 
para quem deles precisa! 

Isso é consequência de um governo de viés pura-
mente contabilista. Em Mato Grosso do Sul, impõem-se 
cotas de combustível para viaturas policiais e centrali-
zam-se as despesas mais comezinhas, como diárias, 
por exemplo, nas mãos de um único homem: o gover-
nador. E note-se que as diárias pagas aos policiais em 
operações lá no Estado não passam de R$65,00!

Para o Governador, mais importante do que ga-
rantir a segurança da sociedade é fazer poupança e 
encher as burras do tesouro estadual.

No entanto, o outro fato é uma pérola do ponto de 
vista da arrogância. Vou falar de um procedimento que 
pode ser isolado e, se assim o for, terá efeito menos 
perverso. O assunto ganhou editorial no conceituado 
jornal Valor Econômico do dia 27 de julho passado. 
Essa matéria ironiza a notícia sobre um jovem eleitor 
que tentou registrar uma ocorrência policial contra o 
cidadão André Puccinelli em razão de um entrevero 
de rua com o Governador, que se encontra em cam-
panha eleitoral.

Eis o que diz o articulista, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores:

Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jor-
nalista e cronista do absurdo – autor do ”Festi-
val de Besteiras que Assola o País” (Febeapá) 
–, em uma de sua crônicas, imagina um militar 
tentando dar uma “carteirada” no médico.

Quando aquele cavalheiro nervoso en-
trou no hospital dizendo “eu sou coronel, eu 
sou coronel”, o médico tirou o estetoscópio do 
ouvido e quis saber: “Fora esse, qual o outro 
mal do qual o senhor se queixa?

Prossegue o editorial do Valor Econômico: 

O memorável escritor falecido teria resvala-
do pelo humor negro se visse o Brasil de hoje. 

Estão em falta doutores como o imagina-
do pelo “Lalau”, daqueles que se contrapõem 
ao poder da “carteirada”. Ela corre solta, e 
parece que se prolifera na política.

“Carteirada” [diz o articulista] é como 
se diz, na gíria, quando uma autoridade ou 
celebridade diz o “você sabe com quem está 
falando?” para livrar-se de culpas ou respon-
sabilidades, ou para obter privilégios. 

A “carteirada” [prossegue o autor] do go-
vernador Andrá Puccinelli (PMDB), candidato 
à reeleição ao governo do Mato Grosso do Sul, 
mereceria a atenção da pena de Sérgio Porto, 
se ela ainda existisse. 

Não terminaria, todavia, com a frase dita 
pelo médico. 

O mesmo articulista assim comenta o episódio 
que deu causa a esse comentário:

Na quarta-feira, Puccinelli saiu para uma 
caminhada pela periferia de Campo Grande, num 
lugar chamado Aero Rancho, para pedir votos.

É candidato a reeleição. 
Lá pelas tantas, virou para um eleitor, 

Rodrigo de Campo Roque, de 23 anos – que, 
certamente, se algum dia votou nele, não vo-
tará jamais –, e perguntou: 

“Você lê jornais? Você viu o quanto fiz 
por Campo Grande?”. 

O rapaz respondeu: “Vi também que o 
senhor é um ladrão” [isso é o que está no 
editorial].

Segundo relato de Rodrigo, Puccinelli, 
famoso por ataques de fúria, apertou forte o 
seu ombro direito.

“Senti uma dor forte, tentei afastar-me 
e o governador Puccinelli me deu um tapa 
na cara”. 

Rodrigo confessa que empurrou o go-
vernador. 

“Eu reagi instintivamente para me desven-
cilhar da agressão que estava sofrendo.”

Daí veio a “carteirada”: Rodrigo foi leva-
do para a delegacia, chegou lá às 20 horas de 
quarta e na madrugada de quinta saiu, depois 
de fazer “um acordo” para ser solto: saiu como 
o agressor. 

O delegado lavrou o boletim de ocorrên-
cia como “injúria real contra o governador”. 

E deu um conselho ao rapaz: se qui-
sesse dar queixa contra Puccinelli, que fosse 
para Goiás. 

Em Mato Grosso do Sul não conseguiria. 
E completou, dizendo que não queria “confu-
são para a delegacia dele”, conforme relato 
do agredido que virou agressor. 

Puccinelli está conseguindo projeção 
nacional graças à sua intemperança.”

(Interrupção do som.)
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O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pros-
sigo na leitura do artigo:

No ano passado, numa reunião com em-
presários do Estado, disse que o ministro do 
Meio Ambiente, Carlos Minc, era “veado” e “fu-
mador de maconha”, e que ele, o governador, 
o estupraria “em praça pública” caso fosse ao 
Mato Grosso do Sul. 

Depois de outros comentários menos relevantes 
para a análise que decidi fazer, o articulista formula 
juízo de valor que também merece reflexão. Assim o 
autor pontifica suas convicções, com as quais só pos-
so concordar: 

O abuso do poder, em questões que 
envolvem a política, não é apenas o que se 
convencionou, na Justiça Eleitoral, como tal – 
compra de voto e uso da máquina pública em 
benefício do candidato. 

Na política em geral, perto ou longe das 
eleições, prevalece a ideia de que a eleição 
é uma permissão que o eleitor dá ao político 
para se apropriar da máquina pública em seu 
proveito, de seus amigos e familiares.

É o que os clássicos das ciências sociais 
chamam de “patrimonialismo” – a incorporação de 
um poder que é público como poder privado.

Nessas situações, a impessoalidade da 
lei inexiste, já que a autoridade se apropria do 
poder público para fins particulares.

Isso não apenas gera corrupção, mas 
cria injustiça. Os homens não são iguais: há 
os que têm e os que não têm poder.

Dessa apropriação patrimonialista do 
poder, a lei é relativizada.

Como as instituições são apropriadas 
pelo poderoso de plantão, as leis, mesmo que 
nas letras se dirijam a todos os cidadãos in-
distintamente, são usadas para a proteção 
de poucos.

Puccinelli, como governador, não se acha 
obrigado sequer a ter compostura. Não precisa. 
Ele usa da rede de proteção da “carteirada”.

O editorial que acabo de ler e que foi publicado 
no jornal Valor Econômico reporta-se a um aconteci-
mento lamentável ocorrido em nosso Estado.

O jovem com quem o Governador entreverou-se 
na feira livre do Aero Rancho em Campo Grande sus-
tentou sua denúncia ao Centro de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos Marçal de Souza Tupã – I.

Lá, em certo trecho, ele declarou:

O Governador André Puccineli me deu 
um tapa na cara. E reagi institivamente para me 

desvencilhar da agressão que estava sofrendo, 
dando um chute nas pernas do Governador. 

Em seguida fui imobilizado e algemado 
pelos seguranças do governador(...)

E assim vai o depoimento. Se o evento ocorreu 
da forma como o jovem trabalhador denunciou, ou de 
maneira diferente, Srª Presidente, só uma investigação 
isenta e justa pode esclarecer. Versões conflitantes é o 
que não falta. No entanto, quem faz investigação e procu-
ra esclarecer quaisquer transgressões é a polícia. Disso 
sabe muito bem, aqui, o nosso eminente Senador Romeu 
Tuma, delegado de grande conceito em nosso País. E 
essa função é dever de oficio da autoridade policial, cuja 
omissão configura um ilícito denominado prevaricação. 
Recusar a lavratura de uma ocorrência policial para não 
contrariar, para não melindrar o Governador, é colocá-lo 
acima da lei. E, na democracia, o que tem que prevalecer 
sobre todos os governantes e governados é a lei. 

Em minhas atividades parlamentares, tenho recebi-
do recorrentes delegações de policiais de todo o País que 
aqui vêm para defender os seus direitos, e eu e o Senador 
Romeu Tuma temos sido parceiros nesses pleitos. Os dis-
cursos mais fortes que eu tenho ouvido da esmagadora 
maioria deles é que a função policial é típica da carreira 
de estado – não é isso, Senador Romeu Tuma?

De minha parte, não tenho manifestado opinião 
divergente porque essa é a minha convicção. No en-
tanto, quando a autoridade policial age como guarda 
pretoriana de eventuais governantes, acaba negando 
a impessoalidade de suas ações, um dos pilares das 
carreiras de estado. Prefiro acreditar que a atitude do 
delegado de polícia seja um fato isolado; ou, de outra 
forma, que ele seja também objeto das pressões que 
hoje ocorrem em meu Estado sobre os servidores pú-
blicos para proteger o Governador. 

Encerro, Srª Presidente, a minha intervenção. 
Não poderia deixar de fazer esse registro, já que hoje 
estamos diante de uma campanha que deve ser a 
orientadora de toda a cidadania. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada. 
Como a próxima inscrita para uma comunicação 

inadiável sou eu, passo a presidência ao Senador 
Mão Santa.

A Sra. Serys Selhessarenko, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra a Senadora Serys 
Slhessarenko. Ela está inscrita para uma comunica-
ção inadiável.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa. 

Antes de usar da palavra para fazer o discurso 
de hoje, aproveito para fazer um apelo à Câmara dos 
Deputados para que aprove a PEC 446-A – na verdade, 
a junção da 300 com a 41 –, que trata do piso nacional 
dos policiais militares, civis e bombeiros. 

Isso já foi bastante discutido, senhores e senhoras, 
Deputados e Deputadas, muito discutido. Finalmente, 
já temos um texto que deixou todos os interessados 
felizes, até onde eu estou entendendo.

O texto que está em discussão prevê que o piso 
nacional deverá ser fixado em até 180 dias após a 
promulgação da legislação, que é a PEC 446-A, que 
junta a 300 com a 41. 

Já temos garantia do Ministério da Justiça de que o 
piso – mesmo antes da aprovação da lei complementar 
– poderá ser instituído por decreto com o valor em torno 
de – carreira inicial – R$3.400, R$3.500. Já é um avanço, 
com certeza, para a segurança pública deste País.

Como disse ontem, não podemos exigir que al-
guém dê sua vida por uma remuneração. Ninguém pode 
dar sua vida por remuneração nenhuma, muito menos, 
como acontece em alguns Estados, quando esse piso 
salarial é pouco mais que um salário-mínimo, no caso 
da Polícia Militar, Civil e dos Bombeiros, Senador Ro-
meu Tuma. Se queremos ter segurança, precisamos 
ter os melhores homens e mulheres trabalhando por 
isso, preparados, capacitados e motivados. 

É fundamental que a Câmara aprove a PEC dos 
Policiais hoje ou nesta semana ainda, para que o Se-
nado possa votá-la no próximo esforço concentrado. 
Não podemos perder a oportunidade da mobilização 
das Casas em torno de votações importantes para 
aprovar aquela que será o divisor de águas na segu-
rança pública do nosso País. 

Infelizmente, ontem, senhoras e senhores, as lide-
ranças na Câmara ainda não haviam conseguido encon-
trar um acordo para aprovar tal PEC. Sei que hoje pela 
manhã deve ter havido nova negociação e, talvez, hoje à 
tarde deve ser votada a PEC. Por favor, Srªs Deputadas, 
Srs. Deputados, aprovem a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 446-A, que vai definir o piso salarial nacional das 
Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros.

Realmente, eu diria que fazer discurso pela se-
gurança é muito importante, sim, porque precisamos 
de segurança. Em alguns Estados, muito, muito mes-
mo; em outros, talvez nem tanto, pois as coisas estão 
um pouco mais sob controle, mas estamos realmente 
tendo problemas com a segurança, estamos vendo 
problemas no dia a dia. É hora, sim, de darmos a de-
monstração concreta de que queremos a polícia cada 
vez mais equipada, mais capacitada, mais motivada, 
mais bem aparelhada, para realmente combater o cri-

me. Precisamos ter aquela polícia amiga, para que, ao 
olhá-la nas ruas, não fiquemos temerosos e possamos 
pensar: estou seguro porque tenho quem me proteja.

Policiais Militares, Civis e Bombeiros do meu Es-
tado do Mato Grosso e do Brasil, a hora é agora. Va-
mos nos movimentar e nos mobilizar. Com certeza, o 
nosso Congresso Nacional vai dar resposta. A Câmara, 
aprovando a Proposta de Emenda à Constituição nº 
446-A, nós, com certeza, no Senado, também a apro-
varemos de forma urgente, em regime de urgência 
urgentíssima, se possível.

Além disso, já finalizando, boa remuneração re-
duz a corrupção, que tanto é conclamada e reclamada 
em algumas polícias, e atrai cada vez mais pessoas 
capacitadas e comprometidas. Enfim, senhores e se-
nhoras, investir em segurança pública é investir primeiro 
naqueles que dão a vida para nos proteger.

Eu ia falar de uma outra temática, mas, por res-
peito às senhoras e senhores Senadores inscritos, que 
estão esperando seu prazo, vou terminar exatamente 
no prazo previsto para a minha pessoa.

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

Mas eu dei mais cinco minutos. Cinco e cinco são dez, 
que é a nota que quero dar a V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Pela 
ordem, com a palavra o Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nós estamos no horário do início da Ordem do 
Dia. Alguns projetos não exigem quórum qualificado 
para votação, são votações simbólicas.

Faço o apelo para que V. Exª faça contato com 
o Presidente José Sarney porque daqui a pouco os 
Parlamentares já começam a viajar e perdemos a 
oportunidade de votar esses projetos. Só para fazer 
esse apelo a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Presidente nos comunicou que está recebendo, no 
Salão Negro, o Presidente do país africano Camarões 
e que virá logo.

Convidamos, agora, como orador inscrito, o Se-
nador Marco Maciel.

Antes, porém, peço permissão para ler expe-
diente.

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

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Temos cinquenta assinaturas, muito mais do que exige 
o Regimento. 

O requerimento lido contém subscritores em 
número suficiente para a prorrogação solicitada, nos 
termos do art. 152 do Regimento Interno.

Será publicado para que produza os devidos 
efeitos.

Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel 
como orador inscrito. 

É o quinto da lista. 
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nobre Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Sena-
dores, venho à tribuna para falar sobre violência, uma 
questão que pervade praticamente o mundo todo e 
assola especialmente o nosso País. 

O grande pensador alemão, Ralf Dahrendorf, 
sociólogo, filósofo e político radicado no Reino Unido, 
falecido em julho de 2009, afirmou que: “No fim, não 
teremos segurança ou liberdade, a menos que as pes-
soas, em todas as aldeias e cidades do mundo, sejam 
cidadãos”.

A partir dessa observação de Dahrendorf, que 
muito contribuiu para o enriquecimento do debate 
sobre o tema, o fundamental é assegurar a todos os 
cidadãos a plena cidadania, ou seja, a plena fruição 
de seus direitos e deveres em uma sociedade efetiva-
mente democrática.

Uma sociedade democrática é aquela que convive 
com o estado partidário, como disse, de certa feita, o 
pensador austríaco Hans Kelsen. O estado democrático 
é o estado partidário, querendo, com isso, dizer Kelsen 
que só é possível haver uma verdadeira democracia 
quando se tem partidos fortes, estruturados, que ex-
pressam as ideias e as ideologias dos seus respecti-
vos programas partidários.

Hoje, a violência é uma questão que merece, 
consequentemente, estar na nossa agenda, não so-
mente no mundo, mas de modo especial no Brasil. A 
questão no Brasil se agravou muito nos últimos anos 
e preocupa, podemos afirmar, praticamente todos os 
cidadãos.

A questão da segurança individual e da segu-
rança pública...

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Senador 
Marco Maciel?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Peço li-
cença a V. Exª para comunicar que está neste plená-
rio o Presidente de Cameroun, acompanhado de sua 
Comitiva de Ministros. Eu o convidei para conhecer o 

nosso plenário de reunião. E prestei a ele e à sua Co-
mitiva as homenagens de nossa Casa, dos Senadores 
e do nosso País. E a satisfação em recebê-lo. 

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Presi-
dente José Sarney, acolhemos a delegação que está 
sob orientação de V. Exª. E, ao mesmo tempo em que 
saudamos tão ilustre visitante, queremos expressar 
a satisfação em ampliar cada vez mais o nosso rela-
cionamento com os nossos vizinhos e também com 
países como o de Camarões, com os quais temos 
uma excelente convivência, no plano internacional e 
no plano interno. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Vamos 
saudá-los com palmas da nossa Casa. (Palmas.) Muito 
obrigado. Desculpe-me V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Eu que 
agradeço. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – E o Pre-
sidente. 

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obriga-
do, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Presidente Paul Biya, quis Deus que V. Exª fosse re-
cebido pelos homens da envergadura do Presidente 
José Sarney, que foi Presidente da República deste 
País no momento mais difícil da transição democráti-
ca; e desse Senador, que é o símbolo das virtudes de 
uma democracia e já também foi Presidente por várias 
vezes do nosso País.

Seja bem-vindo ao nosso Brasil!
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-

sidente Mão Santa, prossigo, então, falando sobre a 
questão da segurança no País, da segurança pública 
e também da segurança física. 

Isso exige dos governos, do plano federal ao pla-
no estadual, providências adequadas, para que pos-
samos assegurar aos brasileiros condições de vida 
adequadas. Mais do que isso, criando condições para 
que o processo de desenvolvimento do País se dê de 
forma correta, assegurando a todos os seus filhos a 
certeza de que viverão numa sociedade não apenas 
democrática, mas civilizada, com baixos índices de 
criminalidade, em condições de vida numa sociedade 
aberta e justa. 

A criminalidade alastra-se nas regiões metropo-
litanas das grandes cidades do Brasil, país reconhe-
cidamente que, além de ter um grande território, tem 
grande parte de sua população concentrada nas gran-
des cidades, nos grandes núcleos metropolitanos. 

O Brasil foi um país que viu mudar o seu perfil 
demográfico de forma muito veloz. Quando se reali-
zou o Censo de 1940, da década de 40, o Brasil tinha 
dois terços da sua população nos campos e apenas 
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um terço nas cidades. Quarenta anos após, em 1980, 
já o inverso se observava – dois terços da população 
do Brasil estavam nas cidades, sobretudo nas grandes 
cidades, nas verdadeiras megalópoles, e apenas um 
terço nos campos e pequenas cidades do interior. 

A mudança do perfil demográfico do nosso País 
ocorreu de forma muito veloz e isso talvez ajude a ex-
plicar as simetrias que observamos no processo de 
desenvolvimento brasileiro.

Embora a violência seja um problema praticamen-
te mundial, é um problema grave em nosso País. 

O bem mais valioso é a integridade física dos 
seres humanos. Garanti-la é a função fundamental do 
Estado nos seus vários níveis. Sem paz, torna-se in-
viável a própria sociedade.

O contratualismo na origem do Direito Público 
afirma que toda a sociedade originariamente nasce 
de pactos, inclusive do pacto constitucional. Para se 
tornarem reais e efetivos, seus pactuantes têm que, 
obviamente, estar vivos, para isso devendo se desar-
mar material e psicologicamente.

O motivo básico é muito simples, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores: os seres humanos não são 
intrinsecamente bons, nem maus, e sim no exercício 
do seu livre arbítrio que precisa ser buscado concre-
tamente pela superação das dificuldades econômicas, 
sociais e dos preconceitos que os acompanham.

Sobre esse tema, certa feita, Norberto Bobbio 
observou que, muitas vezes, nos preocupamos em 
investir, cada vez mais, nas pessoas, quando, na re-
alidade, devemos também nos preocupar em investir 
nas instituições. Porque no país que tem instituições 
sólidas, o processo democrático transcorre sem proble-
mas e assegura a todos os seus cidadãos condições 
de vida, de paz, numa sociedade que queremos cada 
vez mais justa e mais pacífica também. 

O tema da violência foi objeto inclusive do Papa 
Pio XII, e seu lema era opus justitae pax; ou seja, a 
justiça é obra da paz. A paz é obra da justiça através 
da distribuição de renda por meios pacíficos. Não se 
pode separar, de um lado, a criminalidade e, de ou-
tro, a desigualdade, por isso mesmo necessitando de 
consciência cidadã e responsabilidade social dos in-
divíduos, governos e empresas.

Sr. Presidente, estou prestes a terminar o dis-
curso. 

Portanto, a gradativa prática da cidadania, com seus 
direitos e deveres, precisa ser protegida de agressões 
criminosas contra a própria pessoa humana, que procura 
exercer pacificamente sua responsável liberdade.

A Organização Mundial de Saúde considera o ín-
dice de 10 homicídios dolosos por 100 mil habitantes 
a máxima média suportável pela sociedade.

As ações de governo federal brasileiro tinham 
como objetivo, anunciado em 2007, baixar em até 12 

mil a média nacional brasileira. Mas o que se viu em 
2009, portanto, três anos depois, é a continuação dos 
25 mil mortos decorrentes da violência.

O antropólogo brasileiro Rubem Fernandes, dire-
tor-executivo do Viva– Rio, reconhece ser o resultado 
de “ainda ações paliativas diante do desafio”.

Pernambuco está em terceiro lugar na classifi-
cação dos índices de homicídios no Brasil, inclusive 
crescendo de 45.6% para 49.9%. É o resultado de 
causas sociais e econômicas agravadas mais do que 
não resolvidas pelos investimentos na região, precisan-
do de complementações e direcionamentos eficazes. 
Volta sempre a necessidade de distinguir crescimento 
quantitativo, com o negativo prejudicando o positivo, e 
o desenvolvimento qualitativo favorável.

Note-se o contraste com a queda dos homicí-
dios dolosos em São Paulo para o nível de 10,9%, no 
período de 2007 a 2009, situando aquele Estado em 
penúltimo lugar nos índices respectivos no Brasil. Na 
capital paulistana a queda da criminalidade foi ainda 
maior, o que comprova o êxito das administrações es-
tadual e municipal nesse campo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a adminis-
tração pública requer competência e não só recursos 
materiais. Competência inclui organização e dedicação, 
para tanto precisando preparar-se. O combate ao crime 
requer apoio da sociedade, que só o dará se constatar 
ainda mais resultados reais, em problema tão vital à 
sobrevivência de todos.

O planejamento conjunto do combate à criminalidade 
inclui, evidentemente, a colaboração de equipes multidisci-
plinares, com experiência e dedicadas em tempo integral. 
Podem e devem ser federais, porém em estreita atuação 
com as autoridades estaduais e municipais.

A sociedade brasileira clama, enfim, por esses 
encaminhamentos. É urgente situarmos o combate à 
criminalidade no próprio centro do desenvolvimento, 
ao qual ela tanto prejudica, absorvendo recursos e 
desvirtuando resultados.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, concluo mi-
nhas palavras lembrando um ensinamento de Ortega 
y Gasset ao afirmar que “a clareza é a cortesia do fi-
lósofo”. Só que a cortesia a que se referia Gasset não 
consiste apenas em mero gesto amável de polidez e 
sim quando vai ao encontro da cidadania, elucidando 
suas dúvidas e colaborando para tirá-lo da insegurança 
e colocá-lo em terreno firme que só o tratamento ade-
quado de questões como segurança, educação, saúde, 
transporte coletivo são fundamentais para o resgate da 
cidadania plena que tanto almejamos e trabalhamos 
para legar a sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, espero que as futuras 
administrações federal e estaduais que serão eleitas 
ainda este ano deem à questão da violência uma ade-
quada e devida prioridade para termos um processo 
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de desenvolvimento atento ao homem que precisa de 
pão, justiça e liberdade.

Muito obrigado.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 

Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 

Ouço V. Exª.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – V. Exª con-

cluiu, mas eu gostaria, muito rapidamente, de fazer 
um aparte a V. Exª. Parabenizo V. Exª pelo tema que 
levanta. Hoje, isso é um dos grandes problemas do 
nosso País. Acredito que temos que avançar. Entre 
tantas variáveis que envolvem essa questão da segu-
rança no Brasil, temos que avançar na capacitação e 
qualificação de todos os profissionais que lidam com a 
questão da segurança e, acima de tudo, verificarmos 
como podemos aumentar ou melhorar o salário des-
ses profissionais. Temos agora, neste momento, toda 
uma preocupação com a votação da PEC nº 300, que 
é uma PEC que trata desse assunto. Portanto, estamos 
apoiando a PEC nº 300, estou apoiando essa PEC, e 
quero parabenizá-lo pela abordagem.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador, 
um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 
Desejo, depois do Senador Jefferson Praia, a quem 
agradeço o aparte, ouvir também a representante do 
Estado de Santa Catarina, que está cumprindo um 
belíssimo trabalho no Senado da República.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Agradeço 
a V. Exª por este aparte, que faço com muito respeito a 
essa figura tão importante para o nosso País, que é o 
Senador Marco Maciel, pela profundidade do tema, um 
tema recorrente, em que todas as instituições estatais, 
quando são fortes, como V. Exª mesmo colocou, tomam 
conta dessa situação. Pudera, Sr. Senador,...

(Interrupção do som.)

A Srª. Níura Demarchi (PSDB – SC) –...que ti-
véssemos um sonho propagado através do pensador 
Immanuel Kant, filósofo alemão, da paz perpétua. V. 
Exª trouxe tantos pensadores, tantos filósofos! Que 
bom doutrinar nesse sentido e sentir que nosso País, 
nossa Nação e nosso Estado deveriam estar pensando 
na instituição forte. O Governo Federal chama para si a 
responsabilidade de coibir a violência e de não deixar 
que esse Estado, que tem que ser forte, deixe-se levar 
pelo crime organizado, que está assolando o nosso 
País, está assolando as nossas instituições e, princi-
palmente, as famílias brasileiras. Quero parabenizá-
lo por esse tema. Coaduno com toda a sua doutrina, 
com tudo o que V. Exª colocou neste momento. E que 
possamos, juntos, participar deste momento com os 
demais Senadores que atuam fortemente pela segu-
rança do direito de ir e vir, mas, principalmente, pelo 
respeito às instituições do nosso País.

Quero parabenizá-lo, agradecer este aparte que 
me honra fazer a tão digna Excelência que é para o 
nosso País. Obrigada.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senadora Níura Demarchi.

Quero, nesta oportunidade, mais uma vez, cum-
primentá-la pela sua no Senado Federal, represen-
tando Santa Catarina, Estado altamente politizado, 
e dizer que V. Exª tem razão quando chama atenção 
para darmos prioridade a uma questão que é essencial 
para que o País possa ter desenvolvimento realmente 
harmônico, pacífico, capaz de ensejar um permanente 
processo de crescimento. .

Muito obrigado a V. Exª, Senadora Níura De-
marchi. 

Também expresso agradecimento ao nobre Se-
nador Mão Santa, que preside a sessão, por me haver 
permitido usar da palavra neste instante. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, vamos chamar um Líder, que seria eu, represen-
tando o Partido Social Cristão, mas cedo a vez a Antonio 
Carlos Júnior, que estava inscrito em seguida.

Antonio Carlos Júnior, de acordo com documen-
tação, é Líder do DEM.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, tenho dois assuntos hoje para 
trazer a este Plenário. O primeiro deles: o comporta-
mento do Presidente.

O Presidente Lula tem feito críticas constantes 
ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior 
Eleitoral e ao Ministério Público. Agora chegou a vez 
do Senado Federal, alvo de ofensas em mais um dos 
seus destemperos verbais presidenciais, cada vez 
mais frequentes à medida que se aproxima o ocaso 
de seu mandato. 

Em mais um comício a que compareceu, afron-
tando a legislação eleitoral, Sua Excelência, que não 
é candidato, mas age como se fosse, afirmou espe-
rar que o próximo Governo – que ele pensa que terá 
à frente a sua candidata – não tenha, nas palavras 
dele, o Senado que ele teve. E aí parte para a agres-
são pura e simples:

Eu peço a Deus que essa companheira 
(referia-se à Dilma) não tenha o Senado que 
eu tive. Que ela tenha um Senado de mais qua-
lidade, mais respeitador, um Senado que não 
ofenda o Governo, como eu fui ofendido.

Como se vê, Sua Excelência toma como ofensa 
pessoal as derrotas que sofreu na Casa, principalmente 
no caso da CPMF. Uma pena que pense assim!

De toda forma, se o Governo não teve as vitórias 
com que sonhava nesta Casa, o Presidente que cobre 
isso da sua bancada, da base de apoio ao Governo, 
não do Senado Federal. Fosse justo, Sua Excelência 
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deveria, isto sim, agradecer o espírito cívico e o patrio-
tismo de todos os Senadores pelas tantas vezes em 
que projetos do Governo foram aprovados somente gra-
ças à atuação exatamente da oposição, que jamais foi 
raivosa, jamais foi inconsequente, irresponsável, como 
foi o partido de Sua Excelência em um sem-número 
de oportunidades quando era oposição.

O Presidente da República vai findar o seu man-
dato sem aprender a respeitar os demais Poderes 
da República, sem respeitar o Senado Federal, sua 
independência, sua diversidade ideológica e, princi-
palmente, sua força originária do papel constitucional 
que lhe foi reservado.

A origem de Sua Excelência no movimento sin-
dical e como um dos fundadores de um partido então 
de oposição deveria tê-lo ajudado a compreender me-
lhor o papel democrático daqueles homens públicos 
que, no Poder Legislativo, militam por circunstâncias 
eleitorais e ideológicas na oposição.

Se este Senado não agradou ao Presidente da Re-
pública, é sinal de que a instituição tem sabido bem cum-
prir o seu papel. E, assim, se Sua Excelência afirma, pelas 
razões alegadas, que gostaria de um Senado diferente, 
para nós ele faz um elogio, ainda que involuntário, mesmo 
que a intenção fosse nos ofender a todos.

Sr. Presidente, também na Bahia as coisas não 
andam lá muito corretas – é o segundo assunto de 
que trato. Trezentos e sete milhões de reais! Esse é o 
valor que se sabe, até agora, foi repassado pelo Go-
verno Jaques Wagner, na Bahia, para ONGs, parte 
significativa delas fundada, integrada ou dirigida por 
servidores ligados à administração estadual baiana ou 
a partidos políticos.

Para se ter uma ideia da magnitude desses nú-
meros para a realidade dos cofres públicos baianos, 
em 2009, a Secretaria de Segurança Pública Estadual 
recebeu para investimentos quatro vezes menos do 
que receberam essas ONGs. O Governador alega que 
tudo foi feito de forma legal. 

Vamos lá que algumas liberações tenham sido 
feitas de forma legal, algo que ainda precisa ser apura-
do, vez que muitos outros repasses sabidamente não 
o foram. O fato de ser legal implica ser correto, ou o 
Governo apenas encontrou uma brecha para escoar 
dinheiro público para seus apaniguados?

Alegar ter sido um ato legal justifica um dirigente 
de ONG que deixou o cargo para assumir a Secretaria 
Estadual de Ciência e Tecnologia celebrar seu primei-
ro convênio, sem licitação, justamente com a entidade 
que antes presidia? Ou uma diretora da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano emitir parecer favorável à ce-
lebração de convênio com ONG da qual já foi integrante 
– aliás, uma ONG que teve repasses suspensos por 
decisão do Tribunal de Contas, a pedido do Ministério 
Público, por suspeita de emissão de notas frias?

Ações como essas, lesivas ao interesse público, 
acontecem na Bahia, mas refletem o que ocorre na 
Administração Federal, justificaram e ainda justificam 
a necessidade da CPI das ONGs, que é presidida pelo 
Senador Heráclito Fortes.

São denúncias que explicam o esforço que o Go-
verno Federal tem feito para manter o assunto “ONGs e 
repasses” na obscuridade, sabotando os trabalhos da CPI 
e sonegando informações aos órgãos de fiscalização.

O caso baiano é exemplar: frente às denúncias, 
o que fez o Governador Jaques Wagner? Justificou-
se? Esclareceu? Não!

Como disse, Sua Excelência preferiu tentar des-
qualificar as denúncias ou esconder-se por trás de 
uma suposta legalidade, provavelmente convencido 
de que as acusações restarão impunes. O Governador 
chegou a ironizar ao dizer estranhar que isso tivesse 
sido descoberto a 59 dias das eleições. Sua Excelên-
cia provavelmente pensa que em período pré-eleitoral 
governantes não podem ser acusados e punidos por 
má gestão ou improbidade.

O fato, Sr. Presidente, é que atitudes como essas 
do Governo baiano, lesivas ao interesse público, aca-
bam por colocar sob risco, sob suspeição, uma política 
que, de forma geral, é benéfica para a sociedade.

Na Bahia, por exemplo, ONGs em parcerias com 
o Estado sempre desenvolveram ações no semiárido, 
uma região ainda carente da presença efetiva do Estado 
e, por isso, com deficiências graves de infraestrutura.

Não se trata, portanto, de negar importância ao 
trabalho de entidades sérias, conveniadas a adminis-
trações públicas municipais, estaduais ou federais, 
como insinuam sempre os que são flagrados em delito. 
Trata-se, sim, de exigir transparência a esses convê-
nios e de aperfeiçoar os mecanismos de controle do 
uso do dinheiro público.

O que não podemos é compactuar com visões 
distorcidas como a do Governador Jaques Wagner, que, 
acuado pelas graves denúncias, prefere minimizá-las 
e simplificar de forma quase infantil a questão ao dizer 
que tudo foi feito para desburocratizar e que “o rigor, 
às vezes excessivo, (...) acaba demorando e você não 
consegue responder às demandas”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 

um aparte ali, V. Exª não vai concedê-lo?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Desculpe-me. Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador An-

tonio Carlos Magalhães Júnior, nem seria necessário 
este aparte. É apenas para prestar esta homenagem a 
V. Exª por abordar sempre temas pertinentes, adequa-
dos ao momento que estamos vivendo. E fazer essa 
defesa que faz das Organizações Não Governamentais 
que atuam com correção. Elas existem e são muitas. 
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Mas foi um desserviço que o Governo Lula prestou a 
Organizações Não Governamentais no País quando 
passou a permitir o aparelhamento delas com o obje-
tivo de desviar dinheiro público para atividades suspei-
tas. É evidente que há um bom número dessas ONGs 
prestando esse desserviço. Estamos constantemente 
abordando da tribuna o aparelhamento do Estado, o 
aparelhamento de paraestatais, o aparelhamento de 
organizações não governamentais com objetivos es-
cusos. E o caso que V. Exª relata retrata exatamente a 
realidade que estamos constatando com uma CPI que 
tem sido abafada, que tem sido obstaculizada na sua 
ação de investigar, está sendo impedida de investigar. 
Há um esquema que, infelizmente, se adotou nos últi-
mos tempos, especialmente no Senado Federal, para 
impedir que CPI não funcione. E nós estamos aí às 
escuras, vivenciando o problema da desonestidade 
de organizações não governamentais. Por isso quis 
fazer este aparte a V. Exª para exatamente avalizar 
o que disse, dar respaldo ao que disse e, sobretudo, 
dizer que isso ocorre na Bahia e também em outros 
Estados brasileiros.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Alvaro Dias.

Encerro dizendo que a CPI das ONGs é impor-
tante para que a gente continue apurando esses casos. 
Esse caso da Bahia é mais um deles e que merecerá 
também a apreciação da CPI das ONGs. 

Saúdo a presença do Senador Heráclito Fortes, 
que é o Presidente dessa CPI. Com certeza, esse será 
mais um caso apurado pela CPI das ONGs.

Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 

Antonio Carlos Júnior, louvo V. Exª por trazer o tema 
ONGs a esta Casa. E quero dizer a V. Exª que acabou 
de ser lido pelo Presidente da Casa a prorrogação dos 
trabalhos da Comissão por mais dois meses quando 
seu prazo terminar, o que ocorrerá em setembro. Acho 
que é chegado o momento de se ter noção da respon-
sabilidade da apuração desses fatos. No Brasil inteiro, 
há denúncias contra malversação de recursos públicos 
feitas por meio de ONGs, OCIPs e derivados. O Bra-
sil precisa passar isso a limpo. Não se pode continuar 
vendo nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte bra-
sileiro, ser desviado para fins inconfessáveis. Temos 
que salvar esse novo modelo de administração, que é 
a administração feita por meio do terceiro setor. Temos 
que aproveitar para salvá-lo e separar o joio do trigo 
enquanto ainda houver trigo. Essa responsabilidade 
é de todos nós. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Encerro dizendo que realmente temos que se-
parar essas ONGs honestas, que fazem um trabalho 
importante, das ONGs desonestas que servem para 

desviar dinheiro público com motivos escusos e até 
eleitoreiros.

Muito obrigado e obrigado também, Presidente 
Mão Santa, pelo tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador 
Delcídio Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia 
deixar, Senador Augusto Botelho, de vir a esta tribuna 
fazer o registro da reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos ocorrida ontem. E naquela reunião, eu 
substituí, com muita honra, o Senador Garibaldi Alves, 
que está licenciado.

Ontem foi um dia muito importante, porque o Sena-
do, mesmo nesse período de eleições, está trabalhando 
a todo vapor. Votamos muitas matérias importantes na 
Comissão de Assuntos Econômicos, como também vo-
tamos muitas matérias importantes aqui, no plenário do 
Senado – medidas provisórias, PECs e especialmente os 
empréstimos, empréstimos esses que foram votados na 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Eu não poderia deixar de registrar, Presidente 
Senador Mão Santa – Senador respeitado em todo o 
País, popular, querido pela nossa gente –, os emprésti-
mos que foram aprovados ontem. Nós, no meio de uma 
eleição, aprovando empréstimos para vários Estados, 
para Capitais, independentemente de partido, mais do 
que nunca olhando as necessidades de cada cidade, 
de cada Estado, as necessidades do País.

É importante registrar isso, Sr. Presidente, porque, 
mesmo havendo esse embate na eleição, Prefeitos, 
Governadores, da base aliada ou de oposição, tiveram, 
pelo Governo do Presidente Lula, encaminhados esse 
projetos, encaminhados esses empréstimos.

Para V. Exª ter uma ideia, ontem, só o Rio de Ja-
neiro recebeu mais de US$1 bilhão de investimentos, e 
o próprio Prefeito Eduardo Paes esteve aqui presente 
conosco; o Ceará recebeu US$150 milhões, também 
para investimentos; e São Paulo, extremamente bem 
aquinhoado, com investimentos na recuperação de 
estradas vicinais, saneamento, infraestrutura. E eu 
não poderia deixar de destacar aqui os empréstimos 
aprovados ontem para Mato Grosso do Sul: US$300 
milhões do Bird, principalmente para investimentos na 
infraestrutura do Estado.

Mato Grosso do Sul é um Estado produtor, é um 
Estado com um empresariado competente, com pro-
dutores rurais eficientes, um Estado, hoje, diversificado 
economicamente, um Estado, sob ponto de vista de 
América do Sul, que está numa posição estratégica 
porque é vizinho dos principais Estados brasileiros e 
também vizinho dos países que fazem fronteira conosco 
e nos permitem um acesso ao Pacífico também.
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O nosso grande desafio é a logística, e esses US$300 
milhões, meu caro Presidente, Senadores e Senadoras, 
vêm ao encontro de um anseio da nossa gente, do nosso 
povo: vencer o desafio da infraestrutura. São obras que 
atingem todas as regiões do nosso Estado e especialmente 
a nossa Capital, Campo Grande.

É importante destacar que, independentemente 
do enfrentamento que temos hoje em Mato Grosso 
do Sul – o Governador André Puccinelli concorrendo 
à reeleição e o ex-Governador Zeca do PT disputan-
do a eleição com o atual Governador –, o Governo do 
Presidente Lula se fazendo presente, acelerando a 
tramitação desses empréstimos e trazendo, mais do 
que nunca, benefícios para o nosso povo, benefícios 
para o Mato Grosso do Sul, não olhando partidos, não 
olhando se Governadores, Prefeitos fizeram oposição 
ou não, mas, acima de tudo, compromissado com os 
cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses.

E é importante registrar, Sr. Presidente, outro finan-
ciamento, que é do BID – Banco Interamericano de Desen-
volvimento, de US$12 milhões, principalmente para investir 
na gestão, na eficiência da gestão, para que a máquina 
pública seja bem utilizada e seja eficiente.

Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de desta-
car as condições desses empréstimos, com carências 
extremamente favoráveis, com tempo de pagamento, 
com prazo de amortização compatível com o fluxo de 
caixa do Estado e com taxas de juros absolutamente 
competitivas e incomparáveis se nós olharmos as ta-
xas de juros praticadas aqui no País.

Portanto, esses recursos vêm num momento es-
pecialíssimo para Mato Grosso do Sul. E nós temos que 
saudar isso. Esse é o resultado, mais do que nunca, do 
esforço da Bancada de Mato Grosso do Sul, do Governo 
do Estado, dos Secretários, da Assembléia Legislativa e, 
acima de tudo, uma vitória da população, que cobra de 
todos nós uma atuação consistente, firme no sentido de 
levar o progresso para o nosso Estado, principalmente 
levando recursos que vão atender a nossa logística. E 
esses, somados aos programas sociais, principalmente 
os do Governo do Presidente Lula, e aos investimentos 
que recebemos via emendas individuais e de Bancada, 
vão efetivamente transformar Mato Grosso do Sul em um 
Estado cada vez melhor para se viver. 

E, isso é importante, Sr. Presidente: com a diver-
sificação econômica, há vários investimentos privados. 
A economia do nosso Estado está se diversificando: é a 
pecuária, da agricultura, do agronegócio, da agregação 
de valor, da mineração, da metalurgia, do turismo, da 
floresta certificada, da produção de papel e celulose, 
do gás natural, da fábrica de fertilizantes, do polo têx-
til. Enfim, é um novo Estado e um Estado que precisa, 
mais do que nunca, de investimentos.

Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
de aqui registrar essa grande vitória de todos nós sul-
mato-grossenses e, ao mesmo tempo, agradecer ao 
apoio de todos os Senadores e Senadoras que votaram 
conosco não só na Comissão de Assuntos Econômicos, 
mas também aqui no plenário do Senado Federal, prin-
cipalmente com vistas a garantir o desenvolvimento, o 
progresso e um futuro melhor para nossa gente.

E aproveito para cumprimentar também o Verea-
dor Robalinho, aqui presente, da nossa querida cidade 
de Paranaíba, que nos brinda com a sua presença aqui 
no plenário do Senado.

Meu caro Presidente, muito obrigado pela oportu-
nidade que V. Exª me dá de falar aqui e agradecer, mais 
uma vez, o Presidente Lula, os Senadores, a Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Bancada, enfim, to-
dos aqueles que trabalharam, o Governo do Estado e seus 
Secretários, todos aqueles que, independentemente de 
partido, trabalharam pelo futuro da nossa gente, a gente 
valorosa de Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Delcídio Ama-
ral, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer um registro de alguma coisa que eu 
penso daqui a pouco, de uma forma mais acelerada, 
porque acontecendo já está no Brasil, nos quadrantes 
desta terra, para a nossa tristeza... E, quando eu cha-
mo para a discussão, Sr. Presidente, o fato de que nós 
poderíamos, este ano, neste processo eleitoral, ter o 
chamado plebiscito e ter recebido o “sim” da sociedade 
brasileira, Senador Geraldo Mesquita, para podermos 
fazer uma mini-Constituinte após esse processo eleito-
ral, para tratarmos de segurança pública, das mudan-
ças necessárias e das medidas necessárias a serem 
tomadas, porque o drama deste País é segurança 
pública. V. Exª vive na fronteira e sabe que é preciso, 
com urgência, tomar medidas concretas, sem discur-
sos, para guardar as fronteiras brasileiras.

E, quando chamei a atenção para a necessida-
de de instituirmos no Brasil prisão perpétua para abu-
sadores de crianças, para pedófilos, sei que ela se 
estenderia e se daria também para narcotraficantes, 
porque o maior inimigo da Nação, hoje, é quem cruza 
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a fronteira para afrontar a sociedade, afrontar nossa 
família. O povo vai matar na rua. 

Recebo uma notícia, agora: “Pedófilo é morto pi-
soteado na prisão de segurança máxima”. Nem mesmo 
o sujeito que empunha uma arma e assalta um banco, 
nem mesmo aquele truculento estuprador com uma 
arma na mão que leva um adulto para o meio do mato, 
nem mesmo esses querem conviver com um indivíduo 
que abusa de criança. Eu chamo a atenção para este 
fato, para que não esperemos mais que crianças sejam 
violadas e violentadas para que indivíduos compulsi-
vos, sem recuperação, indivíduos que precisam estar 
fora do convívio da sociedade, sejam presos perpetu-
amente – o que será um passo significativo na segu-
rança pública deste País. 

Senador Sarney, V. Exª que comandou esta Casa 
tantas vezes e também até a Nação, V. Exª que vê a 
violência crescente no País todos os dias, V. Exª que 
vê que aqueles que trabalham e constroem um patri-
mônio não podem desfrutar porque têm que andar de 
carro blindado e ficar cercado enquanto que o bandido 
fica na rua. Aqueles que não têm essa possibilidade 
ficam “ao Deus dará”, no meio da rua. 

Na verdade, o que nós temos que discutir com 
seriedade é violência. Como vamos combater? Tere-
mos um Ministério de Segurança Pública no Brasil? 
Isso temos que discutir. Essa matéria me trouxe, aqui, 
Sr. Presidente, para fazer este registro porque vejo a 
sociedade brasileira se levantando. Trata-se de um 
tema que pautou o Brasil. E, certamente, aquilo que 
já está acontecendo no Brasil inteiro de eles serem 
mortos por aí, porque não há legislação para mantê-
los presos definitivamente, certamente essa coisa vai 
se avassalar ainda no nosso País. 

É o meu registro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Francisco Dornelles, como 
orador inscrito. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, é só uma solicitação a V. Exª

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se for uma solicitação, Senador Papaléo, passo a 
ouvi-lo. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu solicito 
inclusão do PLC nº 187, de 2008, na pauta da sessão, 
na nossa pauta de votação. 

Já houve alguns pedidos de inclusão e acredito que 
as Lideranças não têm como se opor ao acordo, porque 
esse projeto é de 2008 e há uma necessidade absoluta de 
votá-lo, porque se trata da regulamentação do exercício da 
profissão de técnico em imobilização ortopédica. 

Então, é extremamente importante, principalmente 
tratando-se da minha área, que é a saúde.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Papaléo Paes, nós vamos verificar se temos 
quórum, porque até agora não temos quórum na Casa. 
Dessa maneira, ainda não se pode tratar de votação, 
se não testarmos o quórum da Casa.

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Casa 
da Moeda do Brasil inaugura, nesta sexta-feira, no Rio 
de Janeiro, a primeira das duas novas linhas de pro-
dução de cédulas.

O investimento total feito no Parque Industrial, 
desde 2009, é de cerca de 350 milhões e prevê a insta-
lação, ainda, de uma segunda linha de produção, com 
funcionamento previsto a partir de agosto. Com essa 
estrutura, Sr. Presidente, a Casa da Moeda do Brasil, 
que teve um grande fôlego no Governo de V. Exª, uma 
empresa que praticamente se consolidou no Governo 
do Presidente Sarney, estará a produzir 2,8 bilhões de 
cédulas em dois turnos – atualmente são produzidos 
dois bilhões em três turnos.

A inauguração da nova linha faz parte de um 
trabalho que vem sendo feito desde 2008, quando a 
Casa da Moeda do Brasil começou a expansão rumo a 
novos negócios – e aumentou o lucro líquido de R$103 
milhões para R$330 milhões, em 2009.

A Casa da Moeda do Brasil já é, hoje, uma auto-
ridade certificadora de primeiro nível, e está construin-
do uma sala cofre que vai abrigar todos os bancos de 
dados contidos nos produtos que oferece, como nú-
meros de identificação e de série dos selos de bebidas 
e cigarros, dos Registros de Identidade Civil (RIC) e 
de cartões e passaportes eletrônicos. O processo da 
nova Casa da Moeda tem como foco a inovação tec-
nológica, a conquista de mercados e a valorização de 
Recursos Humanos.

Desde 2008, Sr. Presidente, a Casa da Moeda 
aumentou a capacidade de produção de cédulas e mo-
edas, está apta a produzir a nova família de notas, fabri-
ca cartões para telefone público, passaportes comuns, 
passaportes com chip para o Ministério da Relações 
Exteriores, possui o sistema de controle de bebidas e 
cigarros, o cartão chip para a Anac, a carteira dos en-
fermeiros do Brasil e a carteira dos médicos. 

Como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, 
congratulo-me com o Ministro Guido Mantega; com o 
Presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci 
pelo importante trabalho realizado na Casa da Moeda 
do Brasil, que é uma das grandes indústrias hoje do 
Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, muito obrigado pela gentileza de 
V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Vamos submeter a votos a escolha de autori-
dades.

Item extrapauta:

PARECER Nº 1.179, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.179, de 2010, da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, Relator: Senador Eliseu Re-
sende, sobre a Mensagem nº 234, de 2010 
(nº 441/2010, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Jorge 
Luiz Macedo Bastos para exercer o cargo de 
Diretor da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT, na vaga do Senhor Fran-
cisco de Oliveira Filho. 

Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão.
Passamos à votação, que, de acordo com o Re-

gimento e o disposto no art. 383, combinado com o art. 
91, deve ser procedido em escrutínio secreto.

Peço à Secretaria que prepare o painel para a 
votação.

(Procede-se à votação.)

Concedo a palavra, enquanto esperamos a vinda 
dos Senadores, ao Senador Roberto Cavalcanti.

Peço aos Senadores que se encontram em ou-
tras dependências da Casa ou nos corredores que 
compareçam ao plenário, pois estamos numa votação 
secreta de escolha de autoridades, para testarmos o 
quórum da Casa.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, por vezes, tenho manifestado, desta 
tribuna, a preocupação com o endividamento do ci-
dadão comum, vitimado que é de regulamentações 
esdrúxulas ou inexistentes. É o caso, por exemplo, de 
todo o problema que já levantei sobre os juros cobra-
dos pelos cartões de crédito.

Da mesma forma, já trouxe a esta tribuna o pro-
blema do endividamento de parcela do empresariado 
nordestino junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 
Esses empresários utilizaram recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Nordeste (FNE) 
e acabaram, por diversas conjunturas econômicas ad-
versas à atividade industrial, respondendo por valores 
estratosféricos, impagáveis, por vezes superiores ao 
faturamento das suas próprias empresas.

Nessa última ocasião, reclamei a atenção do 
Governo no sentido de permitir o refinamento des-
sas dívidas à semelhança do que vem acontecendo 
no setor agrícola, açoitado por perdas de safras nos 
anos anteriores.

Entretanto, nessas renegociações autorizadas por 
lei, sempre foram privilegiados os grandes produtores, 
as lavouras de exportação. 

Os pequenos produtores quase sempre perma-
neceram à margem, driblando as perdas econômicas e 
administrando severas dificuldades para honrar hones-
tamente suas dívidas e o sustento de suas famílias.

Durante o recesso, recebi correspondência envia-
da pela Assembléia Legislativa da Paraíba, apelando 
a Deputados e Senadores dos Estados nordestinos 
que repercutissem no Congresso Nacional os proble-
mas que estão sendo enfrentados pelos agricultores 
da nossa região que tem débitos junto ao Banco do 
Nordeste e outros bancos oficiais.

O caso emblemático é o de um pequeno proprie-
tário de terras, residente no meu Estado, na cidade 
de Caiçara. 

Por causa de uma pequena operação de crédito, 
de menos de R$2.400,00, que resultaria num pagamen-
to final da ordem de R$6.500,00, ele se viu enredado 
em uma trama financeira que lembra as histórias do 
escritor Franz Kafka.

O resultado da sua “via crucis” foi um conjunto 
de pagamentos que integralizou, em valores históricos, 
mais de 30 mil reais.

Como se não bastasse, o Banco do Nordeste teria 
recebido mais de 31 mil reais do Conselho Monetário 
para refinanciar a dívida. Não contente com isso, man-
teve presa a hipoteca das terras e cobrou mais de 59 
mil reais, em valores de julho do ano passado.

Em resumo, Srªs e Srs. Senadores, por um em-
préstimo de dois mil e quatrocentos reais, o Banco do 
Nordeste, instituição oficial, gerou uma dívida, em nome 
de um pequeno agricultor nordestino, que totalizaria 
mais de 120 mil e 600 reais, da qual já conseguiu re-
ceber, direta e indiretamente, mais da metade.

E a coisa não para por aí.
O BNB estaria forçando mais um aditivo no con-

trato original, que permitiria àquela instituição finan-
ceira – oficial, repito – receber mais de cem vezes o 
valor devido originalmente.

Qualquer roteirista de cinema transformaria essa 
trama real em um excelente filme sobre agiotagem e 
extorsão, bastando acrescentar os capangas do agiota 
e algumas cenas de violência física.

Felizmente, esse proprietário reagiu e já conse-
guiu na Justiça, em 1ª Instância, sentença favorável.

Entretanto, o Banco segue não cumprindo a sen-
tença, jogando com os recursos protelatórios que todos 
nós sabemos possíveis.
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Tem muita coisa errada nessa história que estou 
relatando. Ela está errada principalmente do ponto 
de vista econômico. Uma instituição financeira oficial 
que massacra seus devedores dessa forma não está, 
definitivamente, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico do nosso País, pois intimida os pequenos 
e médios produtores, maiores geradores de emprego 
no Brasil. 

Deste modo, dá o recado de que é impossível ao 
pequeno empresário urbano ou rural conseguir finan-
ciamento para expansão de seu negócio. Está errada 
também do ponto de vista de política governamental. 

Não adianta um bonito discurso sobre refinan-
ciamento de dívidas de pequenos produtores se a 
realidade prática refletida aqui no martírio desse la-
vrador paraibano é manter a destruição de parte do 
setor produtivo.

Sabemos que os diplomas legais necessários 
à solução nesses casos estão sendo gerados com 
regularidade. Entretanto, constatamos que não estão 
sendo aplicados na outra ponta.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Ro-
berto Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Para finalizar, Sr. Presidente.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Ro-
berto Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte, por 
favor?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Com muita honra recebo um aparte do Senador 
de Alagoas.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Ro-
berto Cavalcanti, V. Exª traz à tribuna um problema que, 
infelizmente, ou felizmente, não é só da sua Paraíba, 
mas algo que acontece de um modo geral na região 
nordestina. O Brasil continua a cometer o equívoco de 
que existe um Brasil único, de que a sua Paraíba, a mi-
nha Alagoas podem ser comparadas a Estados em que 
as condições naturais, as condições de infraestrutura 
e a atividade econômica já implantada permitem uma 
atuação mais, digamos assim, forte, contundente dos 
agentes financeiros fomentadores do desenvolvimen-
to. O que acontece nesse caso específico que V. Ex.ª 
cita aqui com tanta propriedade é exatamente isso. É 
uma falta de compreensão, de entendimento de que 
o Nordeste, sobretudo, um órgão que é responsável, 
digamos assim, criado exclusivamente para fomentar 
o desenvolvimento e a consolidação da região pobre 
como é Nordeste tem um comportamento que não 
leva em conta isso, não leva em conta o fato de que 
o Nordeste não é a região Centro-Sul, não é a região 
Centro-Oeste e, evidentemente, em função das suas 
condições econômicas, ecológicas completamente 
diferentes mereceriam uma visão completamente di-
ferente, assim como é o Norte do País também que 

mereceria uma atenção diferenciada. Parabéns. Gos-
taria de estender a sua colocação e dizer que não é 
um problema apenas da Paraíba. É um problema que 
afeta a toda a região nordestina.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço o aparte de V. Exª. que é um empre-
sário de extrema competência e lucidez no Estado de 
Alagoas. João Tenório, além de meu amigo, é uma 
pessoa que na verdade contribui para a economia do 
nosso País. Agradeço o aparte.

Também não parecem funcionar os mecanismos 
de regulação e ouvidoria, uma vez que esse indigita-
do brasileiro já acionou praticamente todos os canais 
possíveis – Justiça, Banco Central e até carta ao Pre-
sidente Lula –, sendo solenemente ignorado.

Por último, essa história toda também está errada 
até do ponto de vista humano.

O resultado da tensão emocional pela qual ain-
da passa esse agricultor não é muito diferente de uma 
surra de capangas dos agiotas de filmes: diabético e 
com duas pontes de safena e uma mamária.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, repercuto 
aqui essa história não apenas por demanda da As-
sembléia da Paraíba, mas por sabê-la verdadeira e, 
infelizmente, não exclusiva.

Há pouca defesa e orientação em nosso País 
para o pequeno e médio produtor.

São reféns da burocracia, da proliferação de leis 
e impostos, do emaranhado jurídico por trás das ope-
rações financeiras, da complexidade matemática dos 
cálculos dos juros, mesmo nos bancos oficiais.

São vitimados até pelo descumprimento das leis 
que os beneficiaram, como no caso que relatei.

Com certeza, casos como esse mereceriam uma 
atenção maior de nossas autoridades, já que compro-
metem a própria credibilidade das políticas públicas.

Da mesma forma, a lentidão habitual da justiça 
nesses casos, culpa dos recursos protelatórios, tam-
bém é fatal para o pequeno produtor.

Fica aqui meu apelo para que juntos possamos 
encontrar uma maneira de equacionarmos o grave 
problema representado pelo endividamento dos pe-
quenos produtores rurais.

Apelo, igualmente, às instâncias da Justiça para 
que se examinem com celeridade casos como os aqui 
relatados (e eles existem aos montes!) e se tomem as 
providências necessárias não apenas para sanar o 
dano causado a esses brasileiros, mas para que nin-
guém mais venha a ser submetido ao vexame de ter 
que provar na Justiça que uma dívida que pode che-
gar a cem vezes o valor original em tempo tão curto 
não pode ter sido gerada pela aplicação de nenhuma 
regra financeira justa ou legal!
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O sistema financeiro brasileiro, especialmente os 
bancos oficiais, não deve e não pode matar a econo-
mia do nosso País.

Defendemos a ampliação do crédito e a renego-
ciação das dívidas sobre base justa e sustentável.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade 
e estarei votando em seguida.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste 
breve espaço que nos separa de alcançar o quórum, 
quero anunciar o meu apoio aos profissionais da orto-
pedia, porque são eles que cuidam das nossas pernas 
quando as quebramos batendo bola por aí, pelo Brasil 
afora. Eles estão à espera exatamente da aprovação 
da regulamentação de sua atividade profissional.

E há aqui um compromisso nosso, juntamente 
com o Senador Renato Casagrande, para que possa-
mos firmar essa votação com a devida aprovação.

Mas quero registrar, Sr. Presidente, que neste 
momento, enquanto discutimos aqui no Senado Fede-
ral a aprovação da indicação de mais uma autoridade 
para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, lá no 
Estado do Ceará está acontecendo uma reunião de 
trabalho promovida pelo Centro de Energias Alterna-
tivas, discutindo um tema importantíssimo. O encontro 
reúne pesquisadores, profissionais que atuam na área, 
no setor de energia, professores do Brasil, do Canadá, 
da Austrália, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados 
Unidos, da Nova Zelândia, discutindo novas possibili-
dades de produção de energia. 

Esse encontro, ali no Ceará, Sr. Presidente, dis-
cute a produção de energia a partir do cultivo de mi-
croalgas, e o espaço, a região mais importante do 
mundo para produção de microalgas, em condições 
absolutamente favoráveis, é exatamente o nordeste 
brasileiro: o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Piauí, o 
Maranhão, a Paraíba. São essas regiões que podem 
produzir microalgas em condições de serem trans-
formadas em alimento, em ração animal, em energia 
para o nosso País.

Eu quero cumprimentar o coordenador desse 
evento no Estado do Ceará, professor da Universidade 
Federal do Ceará, o professor Carioca, que articulou 
um conjunto de pesquisadores do mundo inteiro para 
debater esse tema estratégico.

Sr. Presidente, hoje, na área dos biocombustíveis 
– e nós estamos, digamos assim, na era dos “bios” –, 
nessa área da produção de biocombustíveis, temos 
feito tentativas com a mamona, com o girassol, com 
várias palmas, com a soja. Nós temos conseguido, com 
a soja, uma grande produção de óleo para biocom-

bustão: um hectare de soja produz mais ou menos o 
equivalente a 5 mil litros de óleo. Sr. Presidente, veja, 
um hectare de cultivo de microalgas tem a capacida-
de de produzir 20 mil litros, quatro vezes mais óleo do 
que a soja. Examine o potencial, a capacidade que 
tem o nosso País.

Por isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o 
do Meio Ambiente, o das Minas e Energia não podem 
deixar de voltar o olhar para esse potencial gigantes-
co. Tempos atrás, encontramos os ventos, e foi difícil a 
gente dobrar o Ministério das Minas e Energia, porque 
se agarram a uma fonte única, a um objetivo único e 
não conseguem perceber as novidades vantajosas 
para o meio ambiente, como é, já fato, a energia eóli-
ca no Brasil. Agora, surge a microalga para produção 
de óleo com um potencial extraordinário. 

Sr. Presidente, quero registrar o evento que se 
realiza no meu Estado, no Ceará, mas não é apenas 
o Ceará que tem esse potencial, é o Nordeste brasi-
leiro, é essa parte do nosso País que tem condições 
absolutamente favoráveis para a produção de energia 
a partir da microalga.

E o encontro foi acolhido pelo Governador do 
nosso Estado, o Governador Cid Gomes, que, além do 
trabalho extraordinário que tem feito na infraestrutura 
do nosso Estado, cuidando das estradas, de ferrovias, 
de escolas, da saúde, da educação profissional, do tu-
rismo – ontem mesmo aprovamos um empréstimo aqui 
de US$150 milhões –, tem examinado e dado todo o 
apoio a essa grande possibilidade de nós produzirmos 
energia a partir das microalgas.

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer esse 
registro que considero muito importante: a energia do 
futuro, a energia bio, que é a energia da vida. 

Sr. Presidente, cumprimento os organizadores 
desse encontro de trabalho lá no Estado do Ceará, 
um encontro internacional, mas que tem como virtude 
criar as condições para o cultivo amplo de microalgas 
geradoras de alimento e geradoras de energia. 

Muito obrigado. 
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria 
apenas que V. Exª... Eu solicitei ao gabinete do Senador 
Fernando Collor – S. Exª falou como Líder, mas está 
inscrito – que a inscrição do Senador Fernando Collor 
passasse a valer para que eu pudesse usá-la. Então, 
eu gostaria que V. Exª registrasse. Muito obrigado.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proceder à apuração. Todos os Senadores já 
votaram? (Pausa.)

Valter Pereira, já votou? João Faustino, já vo-
tou?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pode 

abrir, Sr. Presidente.

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

– Não. Acho que não votou. Continua 45. Rio Grande 

do Norte.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – João Faustino 

votou. Está votado, Sr. Presidente. Pode abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 34 Srs. Senadores; e NÃO, 11.

Não houve abstenções.
Total: 45 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Como estamos votando auto-
ridades, existe acordo para votar mais três autoridades: 
José Agenor, da Anvisa; Eduardo, da ANS; e, quanto à 
Ministra Eliana Calmon, o voto é majoritário, temos de 
ter 41 votos “sim”. Portanto, eu não gostaria de colocar 
essa matéria agora, já que o quórum ainda está baixo. 
Então, eu pediria que colocássemos primeiro em vota-
ção a Anvisa e a ANS, para tentar crescer o quórum e 
poder votar a Ministra Eliana Calmon, do STJ.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa agradece a colaboração de V. Exª, mas era 
essa a orientação que estávamos seguindo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

PARECER Nº 598, DE 2010  
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 598, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Garibardi Alves Fi-
lho, sobre a Mensagem nº 105, de 2010 (nº 
181/2010, na origem), pela qual o Presidente 
da República submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor José Agenor 
Álvares da Silva para ser reconduzido ao cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária– ANVISA. 

Discussão do Parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, vamos proceder à vo-

tação. O painel está sendo preparado para receber o 
voto dos Srs. e das Srªs Senadoras. (Pausa.)

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

Tem a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini, que 
a pediu a palavra pela ordem.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem 
revisão da oradora.) – Eu queria apenas registrar o 
meu voto “sim” na votação anterior, referente ao Dr. 
Jorge Bastos.

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, Sr. Pre-
sidente, eu queria que V. Exª consignasse o meu voto 
na indicação do Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos para o 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. 

O voto do Senador Crivella faça constar em Ata, 
por gentileza. 

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

– Registro a manifestação de V. Exª.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 

seus gabinetes e em outras dependências do Senado 
que compareçam. Precisamos de quórum qualificado 
para votação da Ministra Eliana Calmon.

(Continua em processo de votação.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, es-
tava no gabinete e vim atender à solicitação de V. Exª 
para as votações nominais e eu não votei na indicação 
do Dr. Jorge Luiz Macedo Bastos, para a ANTT. 

Então, eu gostaria que registrasse o meu voto fa-
vorável à indicação do Dr. Jorge, para assumir aquela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O desejo de V. Exª será atendido.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Alfredo Nascimento. 

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu 
acabei de receber do meu Estado a seguinte notícia: 
“Juiz prende funcionários do Idam por suposto crime 
eleitoral”. É a distribuição de motores, de rabetas, de 
material em troca de voto no meu Estado. 

Quero registrar, Sr. Presidente, que isso tem sido 
verificado por mim em praticamente todos os Municí-
pios. E a Justiça Eleitoral certamente vai tomar uma 
providência em relação a isso. O Governo do meu Es-
tado fez recentemente convênios com os Municípios 
que somam mais de R$200 milhões. E, para fazer isso, 
fez empréstimos junto ao Banco do Brasil para assinar 
convênios com os prefeitos, para que sejam executa-
das obras de meio-fio e sarjetas, como se isso fosse 
a maior prioridade desses Municípios. 

Sr. Presidente, eu dei entrada, hoje, no Senado, 
a um projeto de lei, que obriga a que os entes federais, 
estaduais e municipais, no período de eleição, sejam 
obrigados a conveniar na média dos valores feitos nos 
convênios dos três anos anteriores. 
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Portanto, eu acredito na Justiça do meu Estado 
e, certamente, esse crime vai ser combatido. 

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

AP) – Apelo aos Srs. Senadores que compareçam 
ao plenário. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. Presidente Sarney, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria que V. Exª consignasse o meu voto 
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará o desejo de V. Exª. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – RN) – Muito 
obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– SP) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, Paulo Paim, o meu voto 
foi “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.

Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 41 Srs. Senadores; NÃO, 8 votos.

Não houve abstenções.
Total: 49 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, Senador Valdir Raupp
O SR. VALDIR RAUPP (PDMB – AP. Sem revi-

são do orador.) – Eu não cheguei a tempo de votar no 
Jorge Bastos, da ANTT. Eu queria registrar o meu voto 
favorável, para que conste em Ata. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos proceder a outra escolha de autoridade.

PARECER Nº 599, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2010, da Comissão de Assuntos 
Sociais, Relator ad hoc: Senador Papaléo 
Paes, sobre a Mensagem nº 111, de 2010 (nº 
201/2010, na origem), pela qual o Presidente 
da República submete à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Eduardo 
Marcelo de Lima Sales para exercer o cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS, na vaga do Senhor Fausto 
Pereira dos Santos. 

Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encer-

rar a discussão. 
Vamos proceder agora à votação. 
Preparado o painel, os Srs. Senadores já po-

dem votar. 

(Procede-se à votação.)

Senadora Rosalba, eu pediria a V. Exª que per-
manecesse no plenário. Vamos ter a votação, em se-
guida, da indicação da Ministra Eliana Calmon, a pri-
meira mulher que vai ocupar a Presidência do Con-
selho Nacional...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Com 
certeza, Sr. Presidente.

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

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem 
revisão da oradora.) – Estou apenas indo ao cafezi-
nho, mas não deixarei de votar na Ministra, até porque 
é muito importante que, cada vez mais, as mulheres 
tenham oportunidade de ocupar postos tão importan-
tes como esse.

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

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Ela 
é competente e está preparada para essa função.

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

(Procede-se à votação.)

Cumpre-se o dever de apelar aos Senadores que 
compareçam ao plenário. Eu pediria que nele perma-
necessem até que terminássemos as votações que 
temos que fazer. Temos apenas mais uma autoridade. 
Então, os Senadores que votassem permanessem no 
plenário, porque, em seguida, teremos a votação da 
Ministra Eliana Calmon, que precisa de quórum qua-
lificado.

Senador Almeida Lima, a Presidência pede sua 
presença aqui no plenário.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. Exª que 
pudesse considerar como lido esse pronunciamento 
em homenagem aos 126 anos da 1ª Igreja Batista do 
Rio de Janeiro. Eu pediria a V. Exª que encaminhasse 
para considerar como lido.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO 
DORNELLES.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado.

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

– Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaram SIM, 37 Srs. Senadores; NÃO, 07 Srs. 
Senadores.

Houve 01 abstenção.
Total: 45 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida co-

municação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 1.178, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.178, de 2010, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Edison Lobão, sobre o Ofício nº S/19, de 2010 
(nº 571/2010, na origem), pelo qual o Superior 
Tribunal de Justiça submete à deliberação do 
Senado a indicação da Ministra Eliana Calmon 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
para o biênio 2010/2012.

Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Os Srs. Senadores já podem votar.
Esclareço ao Plenário que precisamos de votos 

positivos, na forma da Constituição: 41 votos. É a pri-
meira mulher que vai assumir a Presidência do Con-
selho Nacional de Justiça.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– E com brilhantismo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, eu pediria aos Srs. Senadores que tivessem 
bastante atenção na votação, de modo que tivéssemos 
a aprovação da Ministra Eliana Calmon.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, apenas para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não há encaminhamento de votação, mas dou a pa-
lavra a V. Exª. Enquanto esperamos a votação, V. Exª 
pode usar da palavra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de dizer a V. Exª que hoje eu estava presente à saba-
tina da Ministra Eliana Calmon, e o Relator foi o Se-
nador Edison Lobão.

Ali, na Comissão, ela mostrou a nós todos que 
está preparada não só para ser membro do Conselho 
Nacional de Justiça, mas também para ser a Correge-
dora do Conselho. Foi um momento de brilho.

Acho que as mulheres brasileiras se engrandecem 
com a indicação da Drª Eliana Calmon. A Magistratura 
brasileira se engrandece com a sua indicação.

Quero dedicar a ela todo o sucesso. Peço ao PRB 
que esteja presente e que votemos a favor da juíza. 
Que Deus possa conduzir as suas decisões naquela 
egrégia Corte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Também para fazer um registro sobre a indicação 
da Ministra Eliana Calmon.

Tive a oportunidade de participar do debate, da 
sabatina com ela na Comissão de Constituição e Justi-
ça. Ela vai para o Conselho Nacional de Justiça cumprir 
um papel importante naquele Conselho e ela...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Renan Calheiros! Senador Renan Calhei-
ros!

Com licença. Senador Renan Calheiros, eu pediria 
a V. Exª que votasse. É a Ministra Eliana Calmon.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Ela vai cumprir um papel 
importante no Conselho. O Conselho Nacional de Jus-
tiça tem desenvolvido um bom trabalho, é importante 
que possamos reconhecer. O Conselho tem percorri-
do diversos Estados e estabelecido com os Estados 
metas no Poder Judiciário local, para o julgamento de 
processos. Fez isso no Estado do Espírito Santo. E é 
fundamental. Nós queremos combater a criminalidade, 
queremos ter a redução da impunidade. É fundamental 
que o Poder Judiciário lá no Estado tenha eficiência, 
tenha resultado, apresente resultados dos julgamentos 
para que nós tenhamos condições de dar agilidade às 
decisões do Poder Judiciário.

Então, o Conselho cumpre um papel fundamen-
tal de supervisão e de acompanhamento. Por isso nós 
queremos que, pela competência da Ministra Eliana 
Calmon, ela possa colaborar para que o Conselho se 
coloque cada vez mais nessas situações e nesses 
assuntos.

Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário precisa 
continuar se abrindo para a sociedade. Estamos ven-
do como reage a sociedade a essas aposentadorias 
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compulsórias de magistrados, que acabam sendo 
uma punição que vira um prêmio, porque o cidadão 
comete um delito, comete um crime, e o prêmio é a 
aposentadoria. O Conselho terá que ajudar a achar 
caminho para que nós possamos também corrigir es-
sas distorções.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Já darei a palavra a V. Exª pela ordem.
Senador Romeu Tuma, peço a sua presença no 

plenário, bem como a do Senador Cristovam Buarque. 
Senador Marcelo Crivella, por favor.

Marcelo Crivella ainda não...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT. Fora do microfone.) – Ele está votando.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome do meu Partido, conclamo a todos que venham 
ao plenário dar seu voto, isto é, votar na Ministra Elia-
na Calmon.

Sr. Presidente, eu dou um voto muito feliz. É uma 
mulher de coragem. Eu que sou baiano de nascimento, 
e ela é baiana também, sinto-me orgulhoso pelo fato 
de ser uma mulher preparada e destemida a Ministra 
Eliana Calmon.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Magno Malta, V. Exª me perdoe interrompê-
lo de vez em quando, apenas para trazer os Senado-
res ao plenário.

Senador Heráclito Fortes, eu pediria a V. Exª que 
comparecesse ao plenário para votar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Posso 
continuar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pode continuar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Dizia o 
Senador Renato Casagrande: o Conselho tem prestado 
grande serviço ao Brasil. E a presença dessa ministra, 
dessa magistrada, com a sua qualidade, com o seu 
conhecimento, com a sua competência, que é deste-
mida, porque não basta ter conhecimentos técnicos; 
é preciso não ter temor de enfrentar o monstro, que 
é a criminalidade, o crime estabelecido na sociedade 
brasileira que requer que o Poder Judiciário, além de 
ágil, seja corajoso para enfrentar. É preciso realmen-
te que o Poder Judiciário se abra para a sociedade 
brasileira.

Dizia o Senador Renato Casagrande sobre o 
prêmio, a aposentadoria compulsória do magistrado 
que comete crime. A sociedade quer discutir isso e 
o Conselho pode muito bem dar as diretrizes para, 
a partir de uma lei votada aqui, de autoria da Se-
nadora Ideli Salvatti, darmos fim a essa que é uma 
grande piada que ironiza e zomba da cara da so-
ciedade brasileira.

Eu me reverencio, eu parabenizo, eu abraço, e 
é um voto que dou com muita alegria a essa baiana 
corajosa e preparada, que certamente um grande ser-
viço prestará ao Brasil no nosso Conselho Nacional de 
Justiça, que certamente já vem desempenhando um 
papel importante para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Demóstenes Torres, peço a sua presença 
no plenário.

Senador Tasso Jereissati.
Senador Flexa, já votou?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
pouco, V. Exª fez uma referência, dizendo que estarí-
amos votando na primeira mulher a assumir a presi-
dência do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, 
a primeira mulher a assumir a presidência do Conselho 
Nacional de Justiça foi a Ministra Ellen Gracie. Acho 
que V. Exª queria dizer...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A corregedoria, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... que a Ministra Eliana Calmon será a primeira Cor-
regedora.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Corregedora. Muito obrigado a V. Exª pela retificação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
E eu gostaria aqui de registrar que a Ministra Eliana 
Calmon, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, 
fez uma brilhante exposição, sobretudo no momento 
em que respondeu a pergunta do Senador Pedro Si-
mon. Ela relatou um episódio que deve ser registrado 
como histórico, porque ela disse como, por cinco anos, 
preparou todo um dossiê a respeito de um desembar-
gador de um Tribunal de Justiça Estadual, e estava 
pronta para fazer o julgamento a respeito dessa pes-
soa quando recebeu a comunicação de que ele havia 
pedido a demissão. Então, ela verificou se já havia sido 
publicado, e, como não havia sido publicado, ele ainda 
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estava no exercício de sua função; portanto, ela pediu 
que fosse feito o julgamento. E essa pessoa recebeu 
a punição que lhe cabia. 

Isso denota o empenho da Ministra Eliana Cal-
mon, entre outros aspectos sobre os quais ela tão 
bem respondeu às indagações que hoje lhe foram 
formuladas.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço ao Senador Gilvam Borges que compareça ao 
plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, 
como Senador representando o Estado da Bahia, o 
povo baiano, sinto-me extremamente feliz e satisfeito 
em ver uma juíza do quilate da Ministra Eliana Calmon 
sendo aprovada agora por este Plenário, como foi pela 
manhã pela Comissão de Constituição e Justiça, para 
assumir o cargo de Corregedora do Conselho Nacional 
de Justiça, órgão este que vem efetivando um gran-
de trabalho na melhoria dos serviços jurisdicionais no 
nosso País.

Para nós é um orgulho ver como a Ministra Eliana 
Calmon se comportou hoje na Comissão de Constitui-
ção e Justiça: destemida, corajosa, verdadeira, autên-
tica. Não tenho dúvida de que ela será um baluarte, 
ela fará um serviço excepcional no Conselho Nacional 
de Justiça.

Eu quero inclusive destacar sua maneira muito 
sincera e aberta. Entretanto, apesar do seu destemor, 
mostrou extremo equilíbrio nas graves questões, difí-
ceis questões que ela tem a enfrentar lá no Conselho 
Nacional de Justiça, no cargo de Corregedora.

Por isso, para nós, baianos, é um prêmio. Fico, 
Sr. Presidente, sempre extremamente satisfeito quando 
vejo ascender no cenário nacional um baiano, princi-
palmente na Justiça, quando a Bahia é contemplada 
com alguém do nosso Estado nos tribunais superiores, 
Senador Edison Lobão.

Lutamos para que a Bahia, um Estado com tanta 
tradição, em particular a tradição de grandes magistra-
dos, e com tantas figuras que honram aqui inclusive 
o nosso Plenário, como Rui Barbosa, tenha pessoas 
como a Ministra Eliana Calmon ascendendo a esse 
cargo importante.

Tenho certeza do seu êxito e que, após seu man-
dato no Conselho Nacional de Justiça, teremos, sem 
sombra de dúvida, uma justiça melhor para todo o 
País.

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

– Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, depois 
ao Senador Antonio Carlos Júnior e à Senadora Serys 
Slhessarenko, em quarto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
aproveitando o momento em que se vota a Presidente 
do Conselho Nacional de Justiça, quero parabenizar 
esse Conselho e dizer que o Conselho Nacional de 
Justiça presta um serviço extraordinário à Nação e 
se torna um dos órgãos mais importantes da Nação 
brasileira.

Quero dizer a V. Exª e externar o meu sentimento 
de orgulho no momento em que voto na Ministra Eliana 
Calmon, desejando a ela um profícuo trabalho à frente 
daquele Conselho.

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

– Senador Antonio Carlos Júnior.
Senador Gilvam Borges...
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
também de me congratular com a grande Ministra 
baiana Eliana Calmon, grande expoente da Justiça 
no Brasil, pela sua aprovação aqui, como membro 
do CNJ, como Corregedora inclusive, porque o CNJ 
é um órgão importantíssimo para agilizar e sanear a 
Justiça brasileira.

Ela ocupará um cargo importante, de Correge-
dora, com todo o merecimento, porque ela é um dos 
grandes nomes da Justiça no Brasil.

Portanto, eu queria também congratular-me com 
a Ministra Eliana Calmon pela sua indicação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª, em seguida, terá a palavra.

Senadora Serys.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a bancada baiana está eufórica, e 
com razão! Mas eu diria que a bancada das mulheres 
também está eufórica, com Eliana Calmon chegando 
à Corregedoria do CNJ.

Quando foi aprovada, na reforma do Judiciário, 
a criação do Conselho Nacional de Justiça, foi uma 
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vitória fantástica para o Brasil. E nós temos visto aí 
o trabalho que esse Conselho vem fazendo. Agora, 
a indicação da nossa Ministra Eliana Calmon como 
Corregedora certamente é um motivo de extrema ale-
gria neste momento, pela competência de S. Exª para 
o Brasil. A bancada baiana se diz muito feliz com a 
chegada da nossa Ministra Eliana Calmon, e eu diria 
que é um ganho para o Brasil e especialmente uma 
honra às mulheres.

Quando a revista Forbes, em 2006, elegeu-a 
como a jurista mais competente do Brasil, certamente 
é porque conhece o trabalho da Eliana Calmon. E ela 
também chegou, em 1999, como a primeira mulher 
ao Superior Tribunal de Justiça, e tem deixado a sua 
marca de competência e de compromisso. E, com cer-
teza, ao ser sabatinada hoje, demonstrou isso para o 
Brasil como um todo, e eu tenho certeza de que será 
por unanimidade sua aprovação. Vamos mostrar que 
conhecemos essa Ministra e que sabemos do seu 
valor e da sua competência para ser a Corregedora, 
a primeira mulher Corregedora do Conselho Nacional 
de Justiça. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou proceder....
V. Exª tem a palavra, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, pediria a 
V. Exª que registrasse o meu voto favorável à indicação 
do Dr. Eduardo Marcelo de Lima Sales para a Agência 
Nacional de Saúde, porque eu perdi a votação. Quando 
cheguei, já tinha fechado o painel.

Quero aproveitar também, Presidente Sarney, 
para parabenizar a Ministra Eliana Calmon pela sua 
aprovação para o CNJ. Ela assumirá a Corregedoria. 
Sem sombra de dúvida, é uma Ministra que demons-
trou hoje, na CCJ, toda a sua competência e todo o seu 
conhecimento jurídico. Quero, então, deixar registrados 
os parabéns e votos de sucesso na nova missão da 
Ministra Eliana Calmon.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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

– A Mesa está aguardando a chegada do Senador Gil-

vam Borges, que telefonou dizendo que está chegando 

aqui ao Senado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador 

Gilvam Borges chega, eu queria solicitar – já houve 

entendimento dos Líderes – que votássemos o PLC 

nº 10, projeto de lei complementar que cria o Estado 

Maior das Forças Armadas. É um pleito do Governo. 

Ontem, foi retirado de pauta por solicitação do PSDB. 

Hoje, o PSDB concorda em colocar na pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Senador Romero, é a votação que teremos em 

seguida.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito 

bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.

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

– Peço aos Senadores que permaneçam no plenário, 

porque precisamos de 41 votos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Porque 

nós teremos voto qualificado.

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

– E o Relator é o Senador Heráclito Fortes.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – V. Exª vê 

que eu vivo sintonizado com V. Exª.

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

– V. Exª antecipa o pensamento da Presidência.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 

BA) – O DEM também está de acordo com a votação 

desse projeto.

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

– Obrigado. Vou proclamar o resultado, de acordo com 

o Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comis-

são de Constituição e Justiça.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 51 Srs. Senadores; e NÃO, 3.

Não houve abstenções.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Superior Tri-

bunal de Justiça. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 10, DE 2010 – COMPLEMENTAR

Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2010-
Complementar (nº 543/2009-Complementar, na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei Complementar nº 
97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre 
as normas gerais para a organização, o pro-
gresso e o emprego das Forças Armadas.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça E Cidadania, do Senador Demóstenes 
Torres. Mas, de acordo com o Regimento, o último Re-
lator foi o Senador Heráclito Fortes, que tem a palavra 
para proferir o parecer.

É o seguinte o parecer:
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O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) – 
Sr. Presidente, o Democratas vota a favor do projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Democratas vota a favor do projeto.

Peço aos Srs. Senadores que permaneçam no 
plenário para concluirmos a última votação.

PARECER Nº 1.181, DE 2010 – PLEN

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, vem a exame desta 
Casa o Projeto de Lei da Câmara nº 10, o PLP nº 
543, de autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, com a finalidade de alterar a Lei Com-
plementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe 
sobre normas gerais para a organização, o preparo e 
o emprego das Forças Armadas.

O projeto insere-se no âmbito das modificações 
legislativas oriundas da Estratégia Nacional de Defe-
sa (END), aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de 
dezembro de 2008. Nesse sentido, a Mensagem do 
Chefe do Executivo que encaminhou à apreciação 
congressional o projeto em apreço traz anexa a Expo-
sição de Motivos Interministerial nº 301/MD/MJ, de 23 
de setembro de 2009, dos Ministros da Defesa e da 
Justiça, que relaciona uma das diretrizes da estratégia 
nacional e tem o seguinte teor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Se V. Exª permitir, a Mesa pode abrir o painel antes 
de V. Exª concluir o parecer?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas eu queria a conclusão do parecer de V. Exª, se 
é a favor ou se é...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É a 
favor. O parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com duas emendas de redação?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Com 
duas emendas de redação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, a Mesa vai abrir o painel. V. Exª continua com 
a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Unifi-
car as operações das três Forças, muito além dos limites 
impostos pelos protocolos de exercícios conjuntos.

Os instrumentos principais dessa unificação se-
rão o Ministério da Defesa e o Estado-Maior de De-
fesa,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ...a 
ser reestruturado como Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas. Devem ganhar dimensão maior e 
responsabilidades mais abrangentes. 

O Ministro da Defesa exercerá, na plenitude, to-
dos os poderes de direção das Forças Armadas que a 
Constituição e as leis não reservarem, expressamente, 
ao Presidente da República. 

A subordinação das Forças Armadas ao poder 
político constitucional é pressuposto do regime repu-
blicano e garantia da integridade da Nação.

Os Secretários do Ministério da Defesa serão 
livremente escolhidos pelo Ministro da Defesa, entre 
cidadãos brasileiros, militares das três Forças e civis, 
respeitadas as peculiaridades e as funções de cada 
secretaria. As iniciativas destinadas a formar quadros 
de especialistas civis em defesa permitirão, no futuro, 
aumentar a presença de civis em postos dirigentes no 
Ministério da Defesa. As disposições legais em con-
trário serão revogadas. 

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 
será chefiado por um oficial-general de último posto e 
terá a participação dos Chefes dos Estados-Maiores 
das três Forças. Será subordinado diretamente ao Mi-
nistro da Defesa. Portanto, construirá as iniciativas que 
deem realidade prática à tese da unificação doutriná-
ria, estratégica e operacional e contará com estrutura 
permanente que lhe permita cumprir sua tarefa.

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica disporão, 
singularmente, de um Comandante, nomeado pelo 
Presidente da República e indicado pelo Ministro da 
Defesa. O Comandante de Força, no âmbito de suas 
atribuições, exercerá direção e a gestão de sua Força, 
formulará a sua política e doutrina e preparará seus 
órgãos operativos e de apoio para o cumprimento da 
destinação constitucional.

Os Estados-Maiores das três Forças, subordina-
dos a seus Comandantes, serão os agentes de formu-
lação estratégica em cada uma delas, sob a orientação 
do respectivo Comandante.

São feitas, dessa maneira, alterações à Lei Com-
plementar nº 97, de 1999, ampliando-se competências e 
atribuições do Ministro de Estado da Defesa e criando-
se o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em 
substituição ao Estado-Maior de Defesa.

A elaboração de um livro branco de Defesa tam-
bém é proposta e estabelecem-se novas competên-
cias subsidiárias para as Forças Armadas no combate 
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à criminalidade, em casos excepcionais e de forma 
subsidiária.

O projeto foi apresentado na Câmara dos De-
putados em 8 de dezembro de 2009. Na sequência, 
foi distribuído às Comissões de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação; e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. Em 1º de março de 
2010, foi aprovado o Requerimento nº 6.331, de 2010, 
dos Líderes daquela Casa, outorgando-se urgência 
para a apreciação da matéria, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

No Senado Federal, a proposição foi distribuída 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
acolheu o relatório do Senador Demóstenes Torres, pela 
aprovação da matéria, bem como a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Senadores que venham ao plenário para 
votarmos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ANÁ-
LISE

O projeto em apreço é de todo meritório, pois vem 
a aperfeiçoar o conjunto normativo geral relacionado ao 
preparo e emprego das Forças Armadas. É fundamen-
tal, nesse sentido, que a Marinha do Brasil, o Exército 
Brasileiro e a Força Aérea Brasileira estejam adequa-
damente preparados para a realidade internacional e 
regional de nossos dias, em especial no que concer-
ne à proliferação de conflitos de baixa intensidade, ao 
crescimento das chamadas novas ameaças e, assim, 
às novas configurações geopolíticas e estratégicas na 
América do Sul e no Atlântico Sul.

Merece destaque, ainda, a proposta de criação 
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMC) 
como órgão de assessoramento máximo militar do Mi-
nistro de Estado da Defesa. Ademais, a atribuição de 
maiores poderes ao chefe da Pasta da Defesa e sua 
maior inserção na cadeia de comando é necessidade 
que há muito já deveria ter sido suprida. Nesse sentido, 
a reestruturação do Ministério da Defesa e a criação da 
carreira civil de Defesa são consequências naturais das 
alterações na Lei Complementar nº 97, de 1999, e se 
darão em um contexto positivo de mudanças, no qual 
maior participação é atribuída aos civis em uma área até 
muito tempo praticamente exclusiva de militares.

Tem-se, dessa maneira, iniciativa que valoriza o 
controle civil sobre as Forças Armadas.

Por todas essas razões, o PLC merece nossa 
aprovação.

No tocante à técnica legislativa, parece-nos, en-
tretanto, que cabem alguns ajustes de redação.

O novo § 3º proposto para o art. 9º da Lei Com-
plementar nº 97, de 1999, dispõe que:

Art. 9º ....................................................
............................ ...................................... .....

§ 3º O Poder Executivo encaminhará à 
apreciação do Congresso Nacional, na pri-
meira metade da sessão legislativa ordinária, 
de quatro em quatro anos, a partir do ano de 
2012, com as devidas atualizações:

I – a Política de Defesa Nacional, apro-
vada pelo Decreto nº 5.484, de 30 de junho 
de 2005;

II – a Estratégia Nacional de Defesa, 
aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de de-
zembro de 2008;

III – o Livro Branco de Defesa Nacio-
nal.

Ora, o que faz o projeto é inserir referências ex-
pressas a decretos – meros atos administrativos – em 
texto de lei complementar, o que inverte a hierarquia 
dessas normas. Impõe-se, assim, a apresentação de 
emenda de redação para suprimir essas referências 
absolutamente desnecessárias.

Voto.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 

Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2010-Complemen-
tar, com as seguintes emendas de redação:

Emenda nº... – CRE (de Redação).

Dê-se à ementa do PLC nº 10, de 2010-Comple-
mentar, a seguinte redação:

Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho 
de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças Ar-
madas, para criar o Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas e disciplinar as atribuições do Ministro 
de Estado da Defesa.

Emenda nº... – CRE (de Redação).

Dê-se aos incisos I e II do § 3º do art. 9º da Lei 
Complementar nº 97, de 1999, na forma do art. 1º do 
PLC nº 10, de 2010-Complementar, a seguinte reda-
ção:

Art. 9º.....................................................
.......................... ....................................... ......

§ 3º:........................................................
........................... ...................................... ......

I – política de defesa nacional;
II – política de estratégia nacional.

Plenário do Senado Federal, Brasília, 4 de agos-
to de 2010.

Esse é o parecer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável e apresenta duas emendas 
de redação.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O painel está aberto, e estamos votando as emen-
das de redação e o projeto. Precisamos de 41 votos 
favoráveis.

(Procede-se à votação.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Gilvam Borges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª a con-
sideração em relação à votação anterior, devido a um 
atraso. Por estar em audiência com o Ministro Padilha, 
tratando de uma obra importante, que é a construção 
da sede da Polícia Federal no Estado do Amapá, este 
Parlamentar se atrasou. Mas eu gostaria que V. Exª, 
dentro da benevolência de sempre, concedesse-me a 
oportunidade de registrar em Ata o meu voto favorável 
à indicação da Ministra Eliana Calmon para o cargo 
efetivo no Conselho Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Delcídio Amaral, com a palavra.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também para re-
gistrar – eu não estava presente – o meu voto “sim” à 
indicação da Ministra Eliana Calmon para o CNJ. Eu 
gostaria de fazer esse registro, porque eu não estava 
presente na hora da votação. Voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um registro, 
enquanto aguardamos a ampliação do quórum.

Eu queria registrar a presença no plenário do 
Secretário Nacional da Juventude, Beto Cury, e do Sr. 
Alejo Ramirez, Diretor do Escritório Técnico Regional do 
Cone Sul, da Organização Ibero-Americana da Juven-

tude. Estão aqui presentes, e eu gostaria de registrar 
que vamos votar, dentro de alguns minutos, o PDS nº 
21, de 2010, que aprova a adesão do Brasil à Organi-
zação Internacional da Juventude, que reúne governos 
nacionais em torno do tema da juventude.

Nós temos, Sr. Presidente, aprovado recentemen-
te o Estatuto da Juventude, agora participando o Brasil, 
que era o único País que não estava participando ainda, 
na América do Sul, da OIJ. Portanto, damos mais um 
passo importante para que o País amplie as políticas 
públicas para a juventude. Então nós vamos votar a 
matéria, vamos encaminhar favoravelmente.

Saúdo os dois convidados que acompanham a 
nossa votação aqui hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa, pedimos a sua presença 
no plenário.

Senador Alvaro Dias, já votou? E recomendou as 
Lideranças do seu Partido que votassem?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Já votei, 
Sr. Presidente. Recomendo aos colegas Senadores 
do PSDB que compareçam ao plenário para a vota-
ção desse projeto. Nós pedimos a sua retirada no dia 
de ontem para melhor avaliação, e, depois, do parecer 
do Senador Heráclito Fortes, nos convencemos da ne-
cessidade de votarmos favoravelmente a esse projeto. 
E é o que estamos fazendo agora.

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

Peço aos Senadores que compareçam ao plenário 
para a votação do projeto de lei complementar.

Senador Mão Santa, os Senadores pedem a sua 
presença no plenário.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se 
V. Exª disser que é para assumir a Mesa, ele apare-
ce aqui agora. Fale, para o senhor ver: “Senador Mão 
Santa está sendo convocado para assumir a Mesa”. 
Vai aparecer agora. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Srs. Senadores que ainda não votaram que compa-
reçam ao plenário. É a última votação a que estamos 
procedendo.

Senador Alfredo Nascimento, Senador João Te-
nório, Senador Sérgio Guerra. (Pausa.)

Vamos acordar que seja restabelecido o quórum 
da última votação.

O Senador Inácio Arruda já votou? (Pausa).
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria pedir a 
V. Ex.ª, aproveitando este espaço para chamar a 
atenção dos Colegas que lideram as suas bancadas 
para um fato que precisa ser tratado no Congresso 
Nacional. 

O Senador Antonio Carlos Júnior disse respeito 
ao Orçamento da União e disse respeito a uma ques-
tão muito específica que são as emendas parlamen-
tares. 

Senador ACM Júnior, estamos vivendo no mun-
do da transparência e do tempo real e, na contra-
mão desses fatos, estamos vendo, principalmente 
neste pleito eleitoral, a manipulação desbragada de 
emendas parlamentares, privilegiando setores geral-
mente aqueles que são subservientes à antessala 
do Governo.

O que estamos vendo por aí, Sr. Presidente, e 
eu não vou muito longe, o Estado do Piauí, onde can-
didatos apresentam como plataforma de candidatura 
um verdadeiro campeonato de liberação de emendas, 
sem, no entanto, trazer alguma transparência quanto 
a essas emendas

Senador Inácio Arruda, temos que criar o Portal 
da Transparência para emendas, para que se saiba 
quanto o Estado recebeu, para que se saiba quanto 
cada Parlamentar conseguiu obter de emenda para o 
seu Município, para as suas cidades, para o seu Estado. 
Fica um verdadeiro blefe; pessoas mal intencionadas, 
lobistas que trabalham nessa área, Parlamentares 
inescrupulosos fazem uso de emendas que não lhes 
pertencem, muitas vezes são emendas de outros Par-
lamentares. E isso vale para as emendas individuais e 
para as emendas de bancada.

Outro fato, Sr. Presidente, que precisa ser vis-
to com lupa é a questão da liberação de recursos 
públicos para financiar banda de música em carna-
vais fora de época. O Orçamento da União é para 
obras de infraestrutura. Concorda V. Exª? Carnaval 
fora de época, festas feitas com bandas caríssimas, 
com preços superfaturados, é uma regra inaceitá-
vel. Não podemos concordar com isso! Tenho um 
exemplo triste, Sr. Presidente. O Município de Cocal, 
no Estado do Piauí! No ano passado denunciamos 
aqui, de maneira triste, o desastre na Barragem de 
Algodões. Pois bem, um ano depois desses fatos, 

pessoas ainda desabrigadas, pessoas ainda moran-
do em prédios públicos, e se fez lá um festival des-
propositado em que se gastaram mais de R$ 300 
mil, pagando bandas, num desrespeito aos famintos, 
num desrespeito aos desabrigados e às vítimas da-
quele acontecimento.

Senador Marco Maciel, esse é um fato que se 
alastra pelo Brasil inteiro e que precisa ser apurado 
de maneira severa, de maneira rigorosa porque não 
podemos concordar com isso.

Outra deturpação, Sr. Presidente, são os órgãos 
vinculados a Ministérios, como o tal de Segundo Tem-
po, vinculado ao Ministério dos Esportes. É preciso 
que o Ministério Público Federal dê prosseguimento 
aos inquéritos e às investigações sobre o que vem 
sendo feito por esta entidade chamada Segundo Tem-
po. As denúncias se espalham pelo Brasil afora, mas 
as apurações não são concluídas. É preciso que se 
vejam os desvios de recursos públicos para entida-
des dessa natureza. Daí por que se torna cada dia 
mais importante que esta Casa se compenetre da 
responsabilidade que tem para com a Nação e pro-
mova urgentemente o funcionamento, a reabertura da 
CPI das ONGs, para que possamos apurar o grande 
ralo pelo qual este País hoje vê sumirem verbas pú-
blicas federais, num momento em que, pelo menos 
no Nordeste, nós temos necessidade de recursos 
para infraestrutura, nós temos necessidade de recur-
sos para educação, para saúde. E está se jogando 
dinheiro com intenções muitas vezes inconfessáveis 
pelo ralo por meio de ONGs e convênios que não têm 
nenhuma razão de ser.

Faço o alerta a esta Casa pedindo às autoridades 
que vejam o que está acontecendo no Ministério do 
Turismo, com patrocínio desses festivais, com preços 
superfaturados, numa afronta à miséria e à fome do 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Alguns Senadores ligaram para a Secretaria 
da Mesa dizendo que se retiraram julgando que não 
haveria mais votação. Diante da peculiaridade desta 
sessão, que é de esforço concentrado, a Mesa não vai 
proceder à apuração neste momento, se o Plenário 
concordar, se as Lideranças concordarem, devido ao 
nosso quórum baixo.(Pausa.)

Então vou apurar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM, 46 Srs. Senadores, e NÃO, 1.

Não houve abstenções.
Total: 47 votos.
Agradeço a colaboração dos Líderes que enco-

rajaram a Mesa para, mesmo com o quórum baixo, 
proceder à apuração.

A matéria foi aprovada.

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

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere-

cendo a redação final. 

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo manifestação contrária, a matéria 
vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 31:

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 Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casa-
grande, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS 
(Substitutivo), que oferece.

Discussão do projeto e do Substitutivo, em turno 
único. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Votação da Emenda nº 1, Substitutiva, que tem 

preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a 

emenda Substitutiva queiram permanecer sentados. 
(Pausa.)

Aprovada.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Perdão, a galeria não pode se manifestar.

Aprovado o Substitutivo, há parecer, sobre a 
mesa, para a redação final do vencido para o turno 
suplementar.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do substitutivo, em turno suplementar. 
(Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– De acordo com a reunião que fizemos, das Lideran-
ças, vamos submeter ao Plenário a votação, em globo, 
dos acordos internacionais aqui existentes.

A Ata registrará individualmente as matérias.
Qualquer Senador poderá fazer destaques, se 

devemos tirar da votação em globo.
Pergunto ao Plenário se há algum destaque a 

ser apresentado. (Pausa.)
Não havendo destaque a ser apresentado, vamos 

proceder à votação das matérias, em globo.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
As matérias vão à promulgação.
A Secretaria, conforme disse a Mesa, vai indivi-

dualizar as tramitações das proposições.
São as seguintes as matérias aprovadas:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 542, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 542, de 2009 (nº 
1.912/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Bolivariana da Venezuela 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre 
a Renda, assinada em Caracas, em 14 de fe-
vereiro de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2010, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Francisco Dornelles.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 17, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 17, de 2010 (nº 
1.476/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Honduras sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, assinado em Tegucigalpa, 
em 27 de julho de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2010, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Arthur Virgílio.

É o seguinte o projeto aprovado:

459ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39974 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 19, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 19, de 2010 (nº 
1.662/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Emenda à Convenção que 
estabelece o Conselho de Cooperação Adu-

aneira, adotado em Bruxelas, em 30 de junho 

de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2010, da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

Relator: Senador Francisco Dornelles.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 20, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 20, de 2010 (nº 
1.673/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto das Resoluções MSC.201(81); 
MSC.202(81); MSC.204(81); MSC.216(82); 
MSC.227(82), com as emendas aos Capítulos 

II-1, II-2, III, IV, V e XII do Anexo da Conven-
ção Internacional para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar – SOLAS e ao Protocolo de 
1988 à mesma Convenção. 

Parecer favorável, sob nº 1.058, de 2010, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Paulo Duque.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 21, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 21, de 2010 (nº 
1.675/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Ata de Fundação da Orga-
nização Ibero-Americana da Juventude-OIJ, 
adotada pelos Estados-Membros em 1996, 

com vistas na autorização para o ingresso do 
Brasil na OIJ, por meio de depósito da Carta 
de adesão junto ao Secretário-Executivo da 
mencionada Organização. 

Parecer favorável, sob nº 1.059, de 2010, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 23, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 23, de 2010 (nº 
1.805/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova a adesão da República Federativa do 
Brasil ao texto da Convenção Relativa à Ad-
missão Temporária, também conhecida como 
Convenção de Istambul, celebrada em 26 de ju-
nho de 1990, sob os auspícios da Organização 

Mundial de Aduanas, e ao texto de seu Anexo 
A, mediante o exercício do direito de reserva, 
em conformidade com o disposto no artigo 18 
do Anexo A e do artigo 29 da Convenção, e 
seus Anexos B.1, B.2, B.5 e B.6. 

Parecer favorável, sob nº 1.060, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Francisco 
Dornelles.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 24, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 24, de 2010 (nº 
1.809/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Benin sobre o Exercício de Ativi-

dade Remunerada por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Cotonou, 
em 13 de março de 2009. 

Parecer favorável, sob nº 1.061, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Roberto Ca-
valcanti.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 25, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 25, de 2010 (nº 
1.971/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador sobre Cooperação 

no Domínio da Defesa, assinado em Brasília, 

em 24 de julho de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.062, de 2010, 

da Comissão de Relações Exteriores e Defe-

sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-

do Suplicy.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 37, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 37, de 2010 (nº 
567/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Pana-

má sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria 
Penal, assinado na Cidade do Panamá, em 10 
de agosto de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Roberto Ca-
valcanti.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 38, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-

to de Decreto Legislativo nº 38, de 2010 (nº 

1.974/2009, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Acordo sobre Tráfico Ilícito 

de Migrantes entre os Estados Partes do Mer-

cosul, Bolívia e Chile, assinado em Belo Hori-

zonte, em 16 de dezembro de 2004. 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2010, 

da Comissão de Relações Exteriores e Defe-

sa Nacional, Relator: Senador Eduardo Aze-

redo.

É o seguinte o projeto aprovado:

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 39983 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 87, DE 2010

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 87, de 2010 (nº 
1.652/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 

da Bolívia sobre Cooperação no Domínio da 
Defesa, celebrado em Brasília, em 14 de fe-
vereiro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.065, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 212, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 212, de 2010 (nº 

299/2003, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto de modificação do Convênio 

Constitutivo da Corporação Interamericana de 
Investimentos. 

Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2010, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Renato Casa-
grande.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar 
que foi aprovada, acaba de ser aprovada, a adesão à 
Organização Ibero-Americana da Juventude, portan-
to um passo a mais para que os jovens brasileiros se 
integrem aos jovens latino-americanos na busca do 
desenvolvimento e do progresso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu cumprimento V. Exª pela sua juventude.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2006 (nº 2.854/2003, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza a Universidade Fe-
deral de Goiás a alienar, por meio de doação, 
imóveis à Universidade Federal do Tocantins.

Parecer favorável, sob nº 140, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Kátia Abreu.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, está aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial e será feita a 

devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Convido o Senador Heráclito Fortes para compare-
cer à Mesa.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 16, de 2007 (no 4.723/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que inclui a Seção XIII-A no Ca-
pítulo II da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, relativa à uniformização de 
jurisprudência.

Parecer sob no 475, de 2010, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valter Pereira, favorável, nos 
termos da Emenda no 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

Discussão do projeto e do Substitutivo. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Votação da emenda Substitutiva, que tem prefe-

rência regimental.
Os Senadores que aprovam o Substitutivo per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o pro-

jeto.
Vamos discutir o Substitutivo, em turno suple-

mentar.
Se alguma Senadora ou Senador desejar discutir 

o Substitutivo, em turno suplementar, pode fazê-lo, já 
que tem redação do vencido. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Submeto à votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, declaro 

aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria volta à Câmara dos Deputados.

Peço ao Senador Heráclito Fortes que assuma a 
Presidência dos trabalhos, porque tenho que atender 
a uma audiência no meu gabinete. (Pausa.)

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito For-
tes, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Item extrapauta::

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 307, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 307, de 2009 (nº 3.948/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que cria cargos de Técnico 
de Laboratório e de Auxiliar de Laboratório no 
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Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento.

Parecer favorável, sob nº 199, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encer-

rada a discussão.
Votação do projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira encaminhá-lo, passo 
à votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Item extrapauta::

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2007 (nº 64, na Casa 
de origem, da Deputada Iara Bernardi), que 
estabelece a admissão tácita de paternidade 
no caso em que menciona.

A Presidência comunica ao Plenário que, antes 
da deliberação da matéria, colocará em votação o Re-
querimento nº 730, de 2010, de retirada da Emenda 
nº 1, de Plenário, lida anteriormente.

Votação do Requerimento nº 730, de 2010, de 
retirada da Emenda nº 1.

As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Fica retirada a Emenda nº 1, de Plenário, e pre-

judicada a Subemenda da CCJ, a ela apresentada.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Júnior para proferir parecer sobre a matéria em substi-
tuição à Comissão de Assuntos Sociais, em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 467, de 2010.

PARECER Nº 1.185, DE 2010 – PLEN

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, houve o parecer favo-
rável antes da subemenda que foi apresentada. Com o 
pedido de retirada da subemenda aprovado, o projeto 
volta ao seu texto original e tem parecer favorável, dado 
por mim, na Comissão de Constituição e Justiça.

Portanto, eu recomendo a aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – O parecer é favorável.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada 

a discussão.
Votação do projeto.
As Srs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe-
recendo a redação final para adequação redacional.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

477ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



39992 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 431, DE 2009 –CONSOLIDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 431, de 2009-Consolidação, 
de autoria do Senador Adelmir Santana, que 
consolida e atualiza a legislação federal sobre 
a inscrição e a extinção do registro de empre-
sário e de sociedade empresária.

Parecer sob nº 541, de 2010, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Francisco Dornelles, favo-
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rável, com as Emendas nºs 1-CCJ a 6-CCJ, 
que apresenta.

Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das. (Pausa.)

Os Srs. e as Srªs Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 

6-CCJ.
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encer-
rada a discussão.

Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, de 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2005 (nº 1.376/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Affonso Ca-
margo), que dispõe sobre a política de contro-
le da natalidade de cães e gatos e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 355 a 357 e 1.082 a 
1.084, de 2010, das seguintes Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad 
hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior, fa-
vorável, nos termos de Subemenda;

– de Assuntos Econômicos, 1º pronun-
ciamento (sobre o Projeto), Relator ad hoc: 
Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos 
termos da Subemenda-CCJ; e

– de Assuntos Sociais, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto), Relator ad hoc: Senador 
Roberto Cavalcanti, favorável; 2º pronuncia-
mento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Subemenda-CCJ.

Discussão do projeto, das emendas e da sube-
menda, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas 
e das subemendas. (Pausa.)

Não havendo quem queira encaminhar, inicio o 
processo de votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1-CCJ, sem prejuízo 

da Emenda nº 2-de Plenário e Da Subemenda-CCJ/
CAE/CAS.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Em votação a Subemenda da CCJ, da CAE e da 

CAS; a Emenda nº 2-de Plenário, nos termos do art. 
300, VII 7º, do Regimento Interno.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a Subemenda, fica prejudicada a Emen-
da nº 2-de Plenário.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 40019 505ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



40020 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL506



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 40021 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, encerro a 
discussão. (Pausa.)

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 17, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 17, de 2010, do Senador Roberto 
Cavalcanti, solicitando ao Ministro de Estado 
da Fazenda informações do Banco de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES re-
lativas a contratos destinados a financiar pro-
jetos de auto-gestão e co-gestão, no período 
de 1994 a 1999, discriminando as empresas 
beneficiadas, a sua localização e o montante 
de recursos per capita.

Pareceres sob nºs 754 e 755, de 2010, 
das Comissões

– Diretora, Relator ad hoc: Senador He-
ráclito Fortes, concluindo pela audiência da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Va-
ladares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta.

Votação do Requerimento, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 2, de 2003, de autoria do Sena-
dor Paulo Paim, que cria o Programa Jovem 
Cidadão Brasileiro no Senado Federal. 

Pareceres sob nºs 1.044 a 1.046, de 
2010, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp, favo-
rável; 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Gerson Camata, favorável, com 
a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e

– Diretora, Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko, favorável, nos termos da Emen-
da nº 2-CDIR (Substitutivo), que oferece. 

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa.

Discussão dos projetos e das emendas, em tur-
no único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

Em votação a Emenda nº 2, Substitutivo, que tem 
preferência regimental. (Pausa.)

Não havendo quem queira encaminhar, coloco 
em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

AprovadAo.
Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e a Emenda nº 1, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora oferecendo a redação do vencido, para o turno 
suplementar.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação do vencido, para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Havendo acordo de Lideranças, e não havendo 
objeção do Plenário, passa-se à apreciação da maté-
ria, em turno suplementar.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do Substitutivo, em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão, sem apresentação de emendas, a matéria 
é dada como definitivamente adotada, sem votação, 
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria vai à promulgação.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador 
Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, só para fazer dois registros: pri-
meiro, o resultado positivo desses dois dias de votações 
aqui no Senado. Plantão feito. Resultado positivo, com 
muitas matérias sendo votadas: propostas de emenda 
à Constituição, matérias de autoridades, matérias de 

votação simbólica. Então, acho que é importante que 
eu possa fazer essa ressalva e esse destaque.

Em segundo lugar, quero fazer o destaque da 
votação de uma matéria da qual fui Relator. Trata-se 
da regulamentação da profissão de técnico em imobili-
zação ortopédica. É o técnico em gesso, que cada vez 
ganha uma importância maior. Sob a orientação de um 
médico ortopedista, esse profissional cumpre um papel 
fundamental no primeiro atendimento. Então, a regula-
mentação da profissão é importante. E, junto com a re-
gulamentação, vêm os critérios para a formação desse 
profissional. Quanto mais bem formado esse profissional 
for, mais bem atendidas as pessoas. Eles têm tentado 
fazer essa regulamentação há muito tempo. A matéria 
já tinha sido aprovada na Câmara, e nós conseguimos 
aprová-la aqui no Senado hoje. Quero agradecer aos 
Srs. Senadores e parabenizar os técnicos em imobili-
zação ortopédica por essa conquista a mais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Há, sobre a mesa, Requerimento nº 747, de 2010, da 
Comissão Temporária para estudo do Código de Proces-
so Civil, solicitando para quadruplicar os prazos.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A solicitação é regimental, e esta Mesa defere, 
evidentemente desde que haja aprovação dos Srs. 
Senadores.

Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a matéria queiram permanecer sentados. 
(Pausa.)

Aprovado.
Portanto, o pedido está deferido, nos termos do 

requerimento apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 

– Portanto, está encerrada a Ordem do Dia.
Concedo agora a palavra, como Líder do PSC, 

ao Senador Mão Santa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-

são do orador.) – Nós fizemos um acordo ontem, com 
todos os Líderes, sobre o PL nº 25, de 2009. Trata-se 
simplesmente do Dia Nacional da Agropecuária. Esse 
acordo foi firmado com todos os Líderes, e ficou acer-

tada a votação para hoje. O Senador acompanhou, 
inclusive, esse acordo.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu confirmo o acordo feito com as Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– Essa matéria não tem, necessariamente, a obrigato-
riedade de ser votada na Ordem do Dia. De forma que 
poderemos votá-la, se o Senador Mão Santa concor-
dar, antes da fala dele. Se ele concordar, poderemos 
fazer agora.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – A decisão é de 
V. Exª, que está na Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Agradeço a V. Exª. 

Vou atender o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
A Mesa me esclarece que, na verdade, trata-se 

de matéria de Ordem do Dia. Eu já a havia encerrado, 
mas, se houver concordância, vamos abrir exceção, 
porque, na realidade, havia um acordo e houve um 
esquecimento por parte da Mesa. Portanto, se há o 
acordo, vamos discutir o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2009 (nº 1.779/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Piau), 
que institui, na República Federativa do Brasil, 
a data de 30 de junho como sendo o dia do 
Fiscal Federal Agropecuário.

Parecer sob nº 1.091, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Gilberto Goellner, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.

Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queria discuti-los, vou en-

cerrar a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão 

de Educação, Cultura e Esporte.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queria discutir, encerro a 
discussão e coloco em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Muito 

obrigado, Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária.

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009.

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 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.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

7 
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.

8 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências”, para determinar que o 
atendimento de urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial.

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

9 
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.

10 
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.

11 
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.

12 
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.

13

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 
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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.

14 
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.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-

rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

17 
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.

18 
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.

19 
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.

20 
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.

21 
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.

22 
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.

23 
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.

24 
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.

25 
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.

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 40033 

26 
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 Participativa, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

27 
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).

28 
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.

29 
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.

30 
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.

32 
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 ferição 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.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
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ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

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

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 
1.128/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Abicalil), 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.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

36 
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.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

38

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 77, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 
e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003.

39

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 60, DE 2009 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 
e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
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aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004.

40 
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.

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 

restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

44

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-
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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.

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior.

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

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

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

47 
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-
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tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição.

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

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

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

 
48 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

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

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

Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

 
49 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 269, de 2005-Com-
plementar, de autoria do Senador Jefferson 
Peres, que acrescenta a alínea j ao inciso 
I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, para determinar a ine-
legibilidade, nas eleições subsequentes, do 
parlamentar que renuncie ao mandato e do 
chefe do Poder Executivo que, réu de pro-
cesso crime de responsabilidade, renuncie 
ao cargo.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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50 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar.

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

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

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

51 
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, 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-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.

52 
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.
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53 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

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

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

55 
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-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

56 
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.

57 
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.

58 
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 
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

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

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

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

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 

de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

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

61 
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-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

62 
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.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 

altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

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

64 
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-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

67 
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.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

70 
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-
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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 (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 692, 
de 2010, do Senador Gim Argello e outros Senadores, 
solicitando a realização de sessão especial destinada 
a comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, a realizar-
se no dia 23 de agosto, às 11 horas. 

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Foi lido anteriormente – concedo já a palavra a 
V. Exª – o Requerimento nº 630, de 2010, do Senador 
Flávio Arns e outros Senadores, solicitando que o tem-
po dos oradores no período do Expediente da sessão 
deliberativa de 7 de dezembro de 2010 seja dedicado 
à abertura da VI Semana do Senado Federal DE Sen-
sibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência.

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Estamos com um orador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sim. Mas é muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ontem, ao final 
da sessão, solicitei a leitura de um requerimento de 
desapensamento, que, conforme fui informado, seria 
apreciado hoje. Já foi?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Está sendo informado que o requerimento tem 
que ir para a reunião da Mesa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ah, sim.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Posteriormente...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então a Mesa decide?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Tem que decidir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, faço um apelo à Mesa para que possa, então, 
apreciar e tomar a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª será atendido.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 
esse o meu pedido então, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª será atendido.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Com a palavra o Senador Mão Santa, como Lí-
der do PSC.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Presidente Heráclito Fortes, Parlamentares, brasileiras 
e brasileiros aqui e que nos assistem pela televisão, 
alguns interpretam a nossa presença como um incô-
modo para o Governo, mas é porque nós, a cada ins-
tante, representamos as necessidades, principalmente 
as do nosso Estado, o Piauí.

Atentai bem, Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 

PI) – Senador Mão Santa, até para colaborar com V. 
Exª e respeitar o Regimento, prorrogo a sessão por 
mais uma hora.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Atentai bem!
Olha, o Governo do PT passou no Piauí. É pior 

do que um terremoto. Um terremoto é ligeiro: dura oito 
segundos, dez segundos. Tem estrago? Tem. Mas sete 
anos e meio de PT...

E eu, na primeira vez, votei. Ninguém está livre 
de ser enganado. Ninguém. A conversa era boa, as 
promessas eram boas, nos envolviam. A decepção foi 
maior. Sete anos e meio de terra arrasada é o Piauí.

Eu bastaria e não ia cansá-los. Em educação, 
que é tudo, Jayme Campos, em educação, que é tudo, 
educação é que dá igualdade. O Piauí tirou três. 

A minha geração tinha escolas boas, Heráclito. 
E eu me lembro de que a gente tinha que tirar 5 para 
passar de ano, ser aprovado. Quando se tirava 4,9: Coi-
tadinho, foi reprovado, pegou pau! E aquilo era humi-
lhante. O jovem ficava humilhado, os pais, os vizinhos. 
Era naquele tempo. Marco Maciel, quando era 4,9, 4,8, 
a gente ficava penalizado: o bichinho pegou pau. 

Mas o Governador do Estado do Piauí, do PT, 
tirou três em educação. Três. Três! A pior nota. E aí foi 
o Governo. Presidente. Governador. 
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Mas eu vou dizer, foi um tripé de mentira, corrup-
ção, incompetência. Nenhuma obra infra-estruturante. 
Então, Heráclito, eu vim pinçar. Dez inacabadas. São 
centenas. Senadora Níura, bela Senadora do nosso 
Brasil, são centenas, mas está acabado, acabou o 
Governo.

Então, quero dar essa colaboração, Heráclito For-
tes, ao Presidente da República. Daí, em momento de 
desespero porque eles vão perder a eleição no Piauí, 
vamos eleger o Governador, vamos votar de novo, eu 
e Heráclito, embora ele não queira. 

O Piauí está ensinando o resto do Brasil. Nós 
sempre ensinamos. Nós é que fizemos uma batalha 
sangrenta para expulsar o Português e esse Brasil tem 
unidade. O Antonio Carlos Magalhães fez a batalha 
dele em 02 de julho; a nossa foi 13 de março. Antes. 
Essa é a bravura. 

Daí o Piauiense cantar:

Piauí, terra querida,
Filha do sol do Equador,
Pertencem-te nossos sonhos, nossos amores, 

nossa vida.
Na luta, o teu filho é o primeiro que chega.

E eu chego aqui para denunciar. Aliás, Rosalba 
Ciarlini, o pecado existiu. Eu votei no PT, mas eu fiz 
uma reza e o povo do Piauí já me absolveu. Três ve-
zes. A gente só faz uma coisa na vida: nascer, morrer 
e votar no PT. 

Atentai bem, então, nenhuma obra infraestruturan-
te. Conhecíamos, ô Jayme Campos, a gente conhecia 
o pessoal do PT, os filiados do PT, os companheiros.

Eles andavam com anel preto de tucum. O que é 
aquilo? Rapaz, que negócio era aquilo? Ele é do PT, 
tem um anel de tucum. Hoje, identifica-se essa gente, 
Marco Maciel, por aqueles carros bonitões, o Hilux, 
carro do PT. Os melhores apartamentos de Teresina, as 
melhores casas de Teresina, é a identidade. Ninguém 
caça mais um anelzinho de tucum, não. 

Mas, depois do desespero, vem a esperança, e 
a esperança não perdemos. Foi na alternância do Go-
verno. E ela será feita no Piauí.

Vamos ganhar as eleições. O próximo Gover-
nador será o ex-Prefeito da capital Dr. Sílvio Mendes, 
do PSDB. Eu e o Heráclito vamos votar, embora não 
queiram o comando, porque dizem que nós incomoda-
mos. Incomodamos, mas quero dar essa colaboração 
ao Luiz Inácio. O tempo é pouco.

Nunca antes houve um Governo tão ruim para o 
nosso Estado. Está aí o resultado: o candidato nosso 
está bem na frente na corrida ao Governo do Estado. 
E eu e Heráclito vamos voltar. Podem esbravejar. 

Então, o povo do Piauí – atentai bem, Luiz Iná-
cio, aprenda! – é o mais bravo povo deste País. Somos 
nós. Esse Rui Barbosa saiu, perdeu. Mas ele ganhou 
em Teresina, cidade “irredenta”, que não se rende, 
não se vende. 

Rui Barbosa, Pedro Simon, ganhou em Teresina 
contra o Governo e tudo. Isso mostra a independência 
do povo do Piauí.

Então, eu lembraria ao Presidente da República 
o clamor de centenas de obras inacabadas. Centenas! 
Mas sou objetivo, não dá tempo: “Acabou, acabou, 
acabou...” É aquela música do cantor baiano no trio 
elétrico quando está acabando a festa.

Então ia lembrar dez, para ver se o Presidente 
da República desperta. Senadora Rosalba Ciarlini, é 
dez. Porto de Luiz Correia, iniciado por Epitácio Pes-
soa. Prometeram, prometeram, prometeram. Um pou-
quinho que andou foram as emendas que eu coloquei 
no porto Luiz Correia.

Outro dia, foram lá e reclamaram. E o engenheiro 
Heitor Castelo Branco disse o seguinte: “Não, eu só 
tenho que prestar contas do dinheiro das emendas 
do Senador Mão Santa. O resto tudo foi mentira. Tudo 
foi mentira. Só chegou um minguado”. Como mente 
essa gente.

A Estrada de Ferro Central do Piauí: há quatro 
anos – viu, Delcídio Amaral? – levaram para o PT o 
Alberto Silva. Ele veio me dizer: “Mão Santa, tenho 
que acompanhar essa gente” – ele era presidente do 
PMDB, José Nery –, porque eu sou engenheiro ferrovi-
ário, é uma oportunidade de recuperar”. Alberto Silva, 
enganaram o velhinho. Ele foi para o céu decepciona-
do e enganado.

Vamos colocar os trens de Luiz Correia para 
Parnaíba, de Parnaíba para Luiz Correia em 60 dias. 
Em quatro meses, os trens de Parnaíba para Teresi-
na. Senador José Nery, nem um dormente foi trocado. 
Dormente é aquele pau que segura os ferros. Ô gente 
cara de pau, como mentem. Estou falando do Piauí.

Aeroporto internacional: aqui teve um pega muito 
bom do Heráclito com o Suplicy. O Heráclito dizendo 
que não tinha e o Suplicy dizendo que tinha voo in-
ternacional. O aeroporto de São Raimundo Nonato. 
Eu fui lá, tinha dois jumentos na pista, não tem casa, 
agora na campanha. 

E esse aeroporto existia, aumentaram a pista. 
Fernando Henrique Cardoso, o estadista, quando o 
Brasil fez 500 anos, começou a comemorar lá em São 
Raimundo Nonato. Ele pousou. Já existia. Nada de 
aeroporto internacional. Só na mentira. E também na 
minha cidade de Parnaíba, que agora não tem mais 
nem voo de teco-teco. Só pousa lá andorinha e urubu. 
Tudo mentira!
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Porto de Luzilândia, cidade que visitei ontem de 
uma brava gente, no Maranhão, parada, só conversa. 
É a única cidade que não tem hospital universitário. 
Tem um ambulatório.

Então, eu pediria ao Presidente Luiz Inácio, nesse 
final de governo – que acabou mesmo –, para não ficar 
nessa triste história do pior Presidente para o Piauí, 
que ele faça, eu cataloguei dez. A Transcerrado – hoje 
eu vi o Heráclito falando dela na Infraestrutura – está 
do jeito que eu deixei quando fui Governador. Ela une 
os cerrados, atolando. Eu pensei que, em sete anos e 
meio, iam asfaltá-la.

O Governador do Piauí dizia que ia fazer seis hi-
drelétricas. O Piauí tem uma banda de uma hidrelétrica. 
Uma banda! Ele dizia que faria cinco no rio Parnaíba 
e, no fim, enganou Alberto Silva, dizendo que ia fa-
zer no rio Poti. Mas ele deveria – está em tempo, Luiz 
Inácio – terminar a hidrelétrica, sonhada por Juscelino 
Kubitschek, concluída no governo revolucionário, mas 
que falta a eclusa. O rio Parnaíba era navegável, do 
sul – Santa Filomena, Floriano, Teresina. Ele é raso lá 
no delta, onde eu nasci. Mas a eclusa nunca foi feita! 
Então, deveriam ter dito que iam terminar, concluir 
a Hidrelétrica de Boa Esperança. Prometeram seis. 
Tudo mentira!

Há um campus avançado em Parnaíba, cujo 
nome é Ministro João Paulo Reis Velloso, o melhor 
Ministro de Planejamento deste País, que fez o I PND, 
o II PND. Marco Maciel acompanhou João Paulo dos 
Reis Velloso. Então, ele fez um campus universitário 
avançado. E nós queremos... Há um projeto de lei apro-
vado aqui – cujo relator foi o nosso Alvaro Dias, e, lá na 
Câmara, Paulo Renato, ex-Ministro da Educação – que 
aprova transformar aquele campus avançado, criado 
por João Paulo Reis Velloso, aquele que foi a luz do 
regime revolucionário e deu um grande ensinamento 
que essa gente não aprendeu: 20 anos de mando, ne-
nhuma imoralidade, nenhuma indignidade e nenhuma 
corrupção. É o Piauí ensinando este Brasil. Nenhuma! 
É o caráter de nós piauienses. 

Então, está aí, Luiz Inácio, transforme esse cam-
pus avançado em universidade federal. É justo. A Pa-
raíba tem duas federais; o Ceará, três; Minas tem mais 
de seis. As ZPEs, inspiração do Presidente Sarney há 
20 anos, nós prorrogamos. Enfim, Heráclito, lembra-se 
do gasoduto? Quando governei o Estado, havia um pro-
jeto: Fortaleza, São Luís, passaria para Parnaíba e de 
Parnaíba a Teresina. E os homens falaram, e nada. 

Então venho aqui, Rosalba Ciarlini, em nome 
do Piauí, para Vossa Excelência, Luiz Inácio, não fi-
car como o pior Presidente na história para o Piauí. 
O que aí está, o resultado está aí, perderam... Podem 

ver as pesquisas. O povo é sábio, é bravo; o povo não 
se vende.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Esse negócio 
do Nordeste, o Nordeste tem que imitar o Piauí. Por 
isso que o Presidente perdeu o controle – ou tinha to-
mado umas –, atacou-nos, aos Senadores e a mim, 
pessoalmente, no Paraná; porque ele viu a pesquisa, 
o resultado, e a vergonha do bravo povo do Piauí. Ele 
vai eleger o Governador do PSDB. E eu e o Heráclito 
vamos voltar juntos, porque nós representamos, com 
grandeza, a grandeza do povo do Piauí. Agora mesmo 
estava o Heráclito ali, presidindo, e eu aqui, clamando, 
mostrando e reivindicando.

Então, Presidente Luiz Inácio, receba isso como 
uma benção, uma oportunidade de salvação de Vossa 
Excelência passar como Presidente que mereça os 
respeitos e os aplausos. Está aqui.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não é conversa 
dos seus aloprados, dos seus mentirosos, dos seus 
corruptos do Piauí, daqueles que tinham o anel de tu-
cum e hoje são os mais ricos de todo o Estado. Está 
aqui. Eu quero entregar. Tem alguém aqui do PT? Só 
o Paulo Paim, mas ele é PT do bem, PT do bem, PT 
bom. Eu quero do PT... Não tem. O Cristovam saiu. 
Todo mundo saiu. Então, eu vou passar à Presidên-
cia, Rosalba Ciarlini, para botar no arquivo e pedir 
especial aqui...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Mão Santa, eu quero fazer a defesa do Senador Cris-
tovam. Ele não é do PT. Ele foi do PT. Curou-se. Ele 
está no PDT.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Olha aí. Cris-
tovam, viu aí? V. Exª – está ouvindo? – foi purificado. 
Paulo Paim...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu recebo. 
Eu recebo em nome do PT.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Paulo Paim, 
olha, o Presidente Luiz Inácio devia ter avançado na 
democracia. Estão aí os Estados Unidos...

(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Já que ele dis-

se que não gosta de estudar... Mas é bem recente, a 
televisão mostrou. Barack Obama. Não era favorito, 
mas na eleição ele aproximou-se, o americano, do 
povo. Aconteceram as primárias, e o povo fez Barack 
Obama. 

Olha, se tivesse havido primárias no PT, o nos-
so Barack Obama teria sido, para felicidade de todo 
País, o Paulo Paim. Aí, sim, já teríamos decidido essa 
eleição. 
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Então, eu vou entregar ao Paim em reivindicação. 
Eu quero, eu desejo o bem, quero que o Presidente 
da República passe para a história como um amigo, 
como um realizador de alguma coisa, e não que fique 
lembrado como o pai dos aloprados que lá existem.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pela Sra. 
Rosalba Ciarlini.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Concedo a palavra ao Senador Belini Meurer, 
por cessão do Senador Neuto de Conto.

S. Exª chega a esta Casa e, com certeza, realizará 
um grande trabalho. Seja muito bem-vindo. 

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Srª Presidente. Boa tarde a V. Exª, aos Srs 
Senadores e a todos os que assistem à TV Senado.

Subo à tribuna, neste fim de tarde, quase noite de 
quarta-feira, para comemorar e agradecer pela aprova-
ção, na Comissão de Educação, no dia de ontem, do 
requerimento de minha autoria, que pede a realização 
de audiência pública com a finalidade de discutir a si-
tuação das universidades comunitárias no País.

Primeiro, é preciso esclarecer que a Constitui-
ção Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, a chamada LDB, reconhecem – de 
forma genérica, porém – a existência das instituições 
comunitárias. Pela legislação atual, elas são uma das 
três subcategorias das escolas privadas sem fins lu-
crativos. As outras subcategorias são: as entidades 
confessionais, vinculadas a alguma instituição religio-
sa; e as filantrópicas, que recebem benefícios fiscais 
em troca do oferecimento de serviços gratuitos pré-
definidos por lei.

Com dados da Câmara dos Deputados, tenho 
conhecimento de que tramita naquela Casa o Proje-
to de Lei nº 7.639, de 2010, de autoria da Deputada 
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, com 
apoiamento do nosso Deputado catarinense Cláudio 
Vignatti, que regulamenta o funcionamento das Insti-
tuições Comunitárias de Educação Superior.

Essas entidades educacionais, que estão pre-
sentes na maioria dos Estados brasileiros, em Santa 
Catarina são uma realidade muito forte. Elas oferecem 
cursos de graduação, de pós-graduação e implemen-
tam programas de alto nível na pesquisa e extensão 
com foco no desenvolvimento de comunidades fora 
dos grandes centros.

Um estudo do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira mostra que, 

em 2008, as entidades de ensino superior comunitá-
rias, confessionais e filantrópicas representavam um 
pouco mais de 19% do total das instituições educa-
cionais brasileiras. Somadas, elas atendiam 26% dos 
estudantes de nível superior do Brasil. De acordo com 
a mesma pesquisa, 58% das universidades federais 
estão nas capitais. Por sua vez, 65% das instituições 
privadas sem fins lucrativos concentram-se em cidades 
do interior. Apesar da representatividade do setor, não 
há, hoje, qualquer lei que trate mais especificamente 
dos centros comunitários de ensino superior. 

Além do projeto da Deputada Maria do Rosário, 
há, ainda, o Projeto de Lei nº 206, de 2010, de auto-
ria do Senadora Ideli Salvatti, a quem muito honrosa-
mente estou substituindo neste momento, projeto que 
pretende estabelecer uma política que defina a possi-
bilidade de extinção dos débitos originários até agora 
da retenção de Imposto de Renda retido na fonte das 
fundações educacionais que têm caráter comunitário 
nos Estados e Municípios. 

Por essas razões, é de fundamental importância 
chamar MEC, representantes das universidades que se 
caracterizam como comunitárias para estabelecer po-
líticas que possam oferecer o já excelente trabalho...

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador, 
permite-me um aparte? 

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Pois 
não. 

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
Belini, V. Exª traz a este plenário, nesta tarde-noite, um 
tema da maior importância para a educação brasileira. 
Falar das escolas superiores comunitárias. 

E aí eu lembro, Senador, a nossa campanha na-
cional de escolas comunitárias, fundada pelo saudoso 
Felipe Tiago Gomes, que se espalhou pelo Brasil intei-
ro, levando educação de qualidade para a juventude 
brasileira. Nós não podemos tratar desiguais de forma 
igual. A escola comunitária tem de ter um tratamento 
diferenciado no cenário educacional brasileiro. E aqui 
proponho, Senador, e tenho um projeto basicamen-
te desenhado, que é a criação da Agência Nacional 
para o Ensino Privado, agência que regulamentaria 
o funcionamento destas instituições, a universidade 
nitidamente privada, a universidade ou a escola co-
munitária. E aí se estabeleceriam diferenciais para o 
funcionamento dessas instituições. Eu queria parabe-
nizar V. Exª. É um tema da maior importância, que tem 
de avançar no sentido de uma discussão profunda. E 
não tenho a menor dúvida de que a contribuição que 
V. Exª oferece a este Plenário e ao País nesta tarde, 
a contribuição que V. Exª ofereceu ao convocar esta 
discussão nacional sobre este tema, não tenho dúvi-
da de que essas iniciativas engrandecerão, permitirão 
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a melhoria do ensino público, do ensino comunitário 
brasileiro. Parabenizo V. Exª.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obri-
gado, Senador. Com certeza, vou procurá-lo para a 
gente conversar mais de perto sobre o tema. 

E por essas razões, Senador, é de fundamental 
importância chamar o MEC, representantes das uni-
versidades que se caracterizam como comunitárias 
para estabelecer políticas que possam fortalecer o já 
excelente trabalho que o Governo Lula vem fazendo 
em relação à inclusão, principalmente daqueles que 
nunca tiveram oportunidade de cursar uma graduação 
e de se tornarem cidadãos com formação superior. 
Prova disso são os números do ProUni, o Prograna 
Universidade para Todos, que tem como finalidade a 
concessão de bolsas em cursos de graduação, em ins-
tituições privadas de educação superior e que oferece, 
em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas 
instituições de ensino que aderirem ao programa. Al-
gumas coisas já foram feitas, já foram iniciadas.

Quero dizer, ainda, que o projeto de lei da Depu-
tada Maria do Rosário, juntamente com o projeto de 
lei da Senadora Ideli e a realização de uma audiência 
pública sobre o tema podem suprir a necessidade de 
se estabelecer melhor como devem funcionar as uni-
versidades comunitárias no Brasil. 

No projeto de lei da companheira Maria do Ro-
sário, já existem alguns indicativos básicos para o fun-
cionamento dessas instituições: constituição na forma 
de associação ou fundação de direito privado; patrimô-
nio pertencente à sociedade civil ou ao Poder Público; 
não distribuição da sua renda; aplicação integral dos 
recursos nas suas atividades; e desenvolvimento per-
manente de ações comunitárias. 

O grande debate que quero propor é o de escla-
recer com precisão como o Poder Público poderá se 
utilizar dessa rede de universidades já constituídas 
para estender ainda mais o ensino superior para to-
dos os brasileiros.

Esta deve ser a nossa tarefa, fortalecer ainda 
mais as ações para levar educação gratuita e de qua-
lidade para todos. Missão essa que avança no Brasil 
com os programas do Ministério da Educação, do 
Presidente Lula.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador, 
um aparte.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Pois 
não.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador 
Belini Meurer, eu não poderia deixar de me manifestar. 
Como Senador do nosso querido Estado de Santa Ca-
tarina, o senhor ocupa essa vaga em que lhe foi dada 
a titularidade recentemente, como a mim também foi 

dada, por meio do Senador Raimundo Colombo. A mi-
nha voz vai se unir à voz de V. Exª nesse trabalho em 
prol do ensino superior do nosso País, entendendo que 
o nosso Estado hoje é um dos mais promissores na 
questão das universidades comunitárias. O senhor já 
trouxe essa pauta para a Comissão da Educação, da 
qual nós dois estamos fazendo parte, que é importan-
tíssima. O senhor vai ter a minha voz pela educação 
nesse projeto, no qual desejo a V. Exª, desde já, mui-
to sucesso. Que Santa Catarina veja no seu trabalho 
um trabalho excepcional. Terá a minha voz pela edu-
cação. Independentemente das nossas siglas partidá-
rias, estaremos juntos nessa caminhada. Parabéns a 
V. Exª por esse assunto, que é recorrente, importante 
e valoroso. O Estado precisa tratar a educação muito 
melhor do que tem tratado até hoje. Muito obrigada. 
Sucesso, Senador.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obri-
gado, Senadora. Muito bom contar também com o seu 
apoio. 

Fazendo rapidamente, Senadora Rosalba, uma 
explicação, Santa Catarina é um Estado que organizou, 
com muita força, as universidades comunitárias. Cada 
grande polo do nosso Estado criou, com lei municipal, 
uma instituição de ensino superior. 

Essas instituições de ensino superior se trans-
formaram em universidades, e elas são administradas 
pelos próprios professores. Elas não têm vínculo pro-
priamente com o Estado, elas geram a si próprias, com 
algumas dificuldades e, hoje, neste momento, enfren-
tando dificuldades bastante graves. Acredito que um 
projeto, um trabalho dessa natureza, uma discussão 
sobre as universidades comunitárias haveria de aten-
der a essa demanda.

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

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Um 
aparte, Sr. Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Belini Meurer, eu quero me congratular, não sei se 
primeiro com Santa Catarina ou com V. Exª. Eu fico 
muito feliz...

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Ou 
com os dois.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Com os dois, 
claro. Fico muito feliz em vê-lo nesta tribuna há poucos 
dias no exercício da atividade parlamentar e exercê-
la com tanta tranquilidade, sobriedade e segurança, 
e, acima de tudo, fazendo uma proposta propositiva 
para o seu Estado e para o Brasil. Felicito, realmente, 
do fundo do coração V. Exª e o povo de Santa Cata-
rina por dar oportunidade de V. Exª mostrar os seus 
conhecimentos e, acima de tudo, a dedicação que V. 
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Exª, evidentemente, irá demonstrar no período em que 
aqui estiver exercendo o seu mandato parlamentar. 
Muito obrigado.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obri-
gado, Senador. Eu tenho um partido político, sou mi-
litante político, mas a educação é muito forte. E sou 
daqueles que acreditam que a grande transformação 
de uma sociedade começa pela educação. A minha 
voz será sempre uma voz pela educação. 

Obrigado, Srª Presidente.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª fi-

que absolutamente tranquilo. Quando elogiei V. Exª, 
elogiei-o apesar do seu Partido. V. Exª está acima do 
Partido. Fique absolutamente tranquilo.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – En-
tendi. Obrigado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Quero parabenizar o Senador Belini Meurer pelo 
seu brilhante pronunciamento e pela sua proposição.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 
– RN) – Ele vem de Santa Catarina e traz esse sen-
timento, esse pensamento, com o qual comungo ple-
namente, de que não existe transformação social se 
a educação não estiver em primeiro lugar.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Presi-
dente Rosalba, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 
– RN) – Saber é poder, como dizia ontem o Senador 
Marco Maciel.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Depois 
do Inácio Arruda, por favor, que é mais velho e tem 
direito.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Antes, Senador, eu gostaria de comunicar que, 
tendo em vista ter o Senado esgotado toda a pauta 
acordada pelas Lideranças e pelo Plenário, a Presi-
dência transforma a sessão de amanhã em sessão 
não deliberativa.

A palavra, agora, com o Senador...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 

RN) – Pela ordem, vou conceder-lhe, mas antes quero 
chamar o Senador José Bezerra, pela Minoria.

O Senador José Bezerra substitui o Senador José 
Agripino, nosso Líder, que tem um trabalho brilhante 
aqui no Senado, respeitado por todos e conhecido de 
todo o Brasil.

O Senador José Bezerra também aqui está, como 
norte-rio-grandense, trazendo a força e o espírito de li-
berdade desse povo potiguar para defender as questões 
maiores do povo norte-rio-grandense e do Brasil.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sena-
dora, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Primeiro, 
o Senador Inácio.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Primeiro, o Senador Jayme Campos. Foi o se-
nhor quem pediu primeiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Estou fazendo uma permuta com o Senador Jayme 
Campos.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Pois não, Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Senadora; 
Senador José Bezerra, se me permite, e Senador Jay-
me, a quem agradeço, quero apenas fazer um registro, 
porque, na próxima terça-feira nós vamos ter aqui uma 
sessão de homenagem muito importante, requerida 
pelo Senador Geraldo Mesquita, que é representante 
do Acre, mas é cearense. O Mesquita requereu uma 
sessão de homenagem para a TV União, dirigida pelo 
Sr. José Bardawil. Eles vão estar aqui presentes. In-
felizmente nós não poderemos estar, porque o voto é 
algo muito difícil de se conquistar, e eu tenho que ter 
mais convicção na eleição do que se candidato fosse. 
Não sou candidato, mas tenho que ser o mais convicto 
e pedir o voto para os meus companheiros que dispu-
tarão a eleição deste ano de 2010.

Por isso eu quero deixar os meus cumprimentos 
à TV União. É uma TV que está se ampliando pelo 
Norte, pelo Nordeste, existe aqui em Brasília. É um 
grande trabalho do Bardawil, está lá no Acre, e eu que-
ro cumprimentar todos que fazem a TV União e espe-
cialmente o Senador Geraldo Mesquita pela iniciativa 
de prestar uma grande homenagem a essa televisão, 
digamos assim, mais do que alternativa, porque tem 
forte relação com a juventude brasileira.

Agradeço a V. Exª, agradeço ao Senador Jayme e 
ao Senador Bezerra. Muito obrigado, Srª Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Em res-
peito ao Senador José Bezerra, que está na tribuna, 
eu só queria perguntar a V. Exª, Srª Presidente: na 
ordem de inscrição, como estão os inscritos aí? Só 
essa informação. Eu ia fazer mais uma fala, um breve 
comunicado, mas, em respeito a esse valoroso Se-
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nador pelo Rio Grande do Norte, nós vamos deixar 
para depois.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 
– RN) – Após o Senador José Bezerra, que fala pela 
liderança, seria o Senador Romeu Tuma, que cedeu 
para o Senador Magno Malta. Depois, volta à liderança, 
ao Senador José Nery, que não está presente. Então 
vamos ter o Senador João Ribeiro, que também não 
está presente, e Jefferson Praia, que também não 
está presente. Na ausência deles, será logo o Sena-
dor Jorge Yanai.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – E o Se-
nador Jayme Campos?

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Depois, o Senador Heráclito. O Senador Jayme 
Campos é depois do Senador Heráclito.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
queria entender.

O orador que está na tribuna, Jorge Yanai e de-
pois...

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini – DEM 
– RN) – O orador que está na tribuna está falando 
pela liderança.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Cer-
to.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini – DEM – 
RN) – Depois será um orador inscrito, que é o Senador 
Mago Malta, que também não está aqui. Como ele não 
está presente, será o Senador Jorge Yanai.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – E, 
depois, o Senador que vos ouve.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini – DEM – 
RN) – Depois será o Senador Heráclito Fortes.

Com a palavra o Senador José Bezerra Júnior, 
pela Minoria, pelo tempo de dez minutos.

O SR. JOSÉ BEZERA (DEM – RN. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr.ª Presidente, é com 
muita honra que dirijo a palavra, pela primeira vez, da 
tribuna do Senado e muito me orgulha estar sendo 
presidido por V. Ex.ª, minha conterrânea, minha ami-
ga de longa data.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, envolvido pelo 
orgulho pessoal e movido pela honra de comparecer 
a esta Casa na condição de Senador da República 
do Brasil, dirijo-me à Mesa, ao Plenário e aos irmãos 
brasileiros que nos acompanham pela TV Senado para 
me apresentar e expor um pouco da colaboração que 
desejo dar com esmero e dedicação aos trabalhos que 
aqui são efetuados em prol da democracia, do bem-
estar do povo e do desenvolvimento do Brasil.

Inicio no dia de hoje uma função que me foi con-
fiada pelo Senador José Agripino, um dos grandes lide-
res deste Senado e um dos maiores homens públicos 
que o Nordeste brasileiro já emprestou às atividades 
políticas e legislativas da Nação. 

Mais do que ninguém, sei como será difícil substi-
tuí-lo momentaneamente e ainda mais suprir a ausên-
cia do seu talento e capacidade pessoal, para, destas 
trincheiras democráticas, defender os interesses de 
todas as regiões do País e cobrar dos governantes 
melhores dias para a nossa sociedade.

Não preciso dizer muito sobre o lugar de onde 
venho, o pequeno Rio Grande do Norte, tão bem co-
nhecido de todos, graças à exemplar representação 
exercida aqui pelos grandes Senadores potiguares...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador, 
permite-me um aparte?

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Justamente 
para estabelecer a bela coincidência de dois excelen-
tes Senadores, o Senador Garibaldi Alves substituído 
pelo meu prezado João Faustino, com quem trabalhei 
quando Ministro eu e subministro, ele, da Secretaria 
Geral da Presidência da República, no Governo pas-
sado, no Governo do Presidente Fernando Henrique, 
e V. Exª substituindo essa notável figura de homem 
público, o Senador José Agripino. Eu apenas gostaria 
de endossar, em gênero, número e grau, as palavras 
elogiosas que V. Exª dirige a esse grande homem pú-
blico. É o que testemunho aqui no dia a dia. Eu diria 
que com ele estabeleci a maior das parcerias aqui 
nesta Casa durante todo este mandato. E ele, por ou-
tro lado, disse-me de V. Exª – João Faustino, conheço 
muito bem – coisas muito boas, do seu preparo, do seu 
espírito público, da sua seriedade. Portanto, ofereço, 
de maneira muito humilde, obviamente, mas ofereço 
de coração, as nossas boas-vindas.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Agradeço 
ao Senador Arthur Virgílio, que considero também da 
mesma estirpe do Senador José Agripino.

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

Eu quero, pegando a dica aqui do Senador Arthur 
Virgílio – viu, Arthur Virgílio? –, dizer que o Rio Grande 
do Norte invadiu o plenário. Os dois, um na tribuna, 
um presidindo, e a Senadora Rosalba, que presidia até 
agora e entregou a presidência a João Faustino, que 
é o nosso companheiro de velhas jornadas. Portanto, 
associo-me ao pronunciamento do Senador José Be-
zerra e me associo também ao retorno a esta Casa do 
nosso Senador João Faustino, desejando a essa banca-
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da potiguar muito sucesso no exercício do parlamento 
aqui no Senado Federal. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Obrigado 
também, Senador.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Gostaria, 
só para complementar, Senador Heráclito, de dizer 
que o Senador José Bezerra é de uma região que tem 
a tradição da presença aqui no plenário desta Casa. 
É da região do saudoso, que marcou muito o nosso 
Estado, que foi Governador e foi Senador Dinarte Ma-
riz, também do Senador Alfredo Gurgel, do Senador 
Agenor Maria, da região do seridó, uma região de um 
povo forte, de um povo hospitaleiro, de um povo que 
realmente tem um brilho muito especial, abençoada 
por Sant´Ana.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Obrigado, 
Senadora. Tenho muito orgulho dessa minha origem.

Exemplo da representação exercida aqui pelos 
grandes Senadores potiguares que por aqui já pas-
saram, como o inesquecível Senador Dinarte Mariz, 
um líder regional que soube separar, durante o movi-
mento de 1964, suas convicções políticas do direito 
ao contraditório.

Apesar de importante aliado do governo militar 
de então, Dinarte defendeu e salvou vidas de muitos 
que faziam oposição ao regime, uma atitude muito di-
ferente do que vemos hoje, quando um governo que 
se diz democrático e popular se acumplicia com países 
totalitários que promovem a violência física e moral 
contra seus adversários e mutilam as mulheres.

Orgulha-me estar em um plenário em que nos 
tempos atuais destacam-se o brilhantismo do Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, ex-presidente desta Casa; a 
capacidade de Rosalba Ciarlini, a médica competente 
que sanou grandes problemas na cidade de Mosso-
ró, tornando-a uma grande metrópole, o que motivou 
sua consagração nas urnas como Senadora e que em 
outubro a fará, se Deus quiser, governadora do nosso 
Rio Grande do Norte; e o talento e a liderança do Se-
nador José Agripino, a quem presto fidelidade política 
e devo pelas muitas conquistas do nosso Estado du-
rante seus governos.

Mas, Sr. Presidente, venho de uma região chama-
da Seridó, a grande área da caatinga que abrange ter-
ras do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nosso bravo 
vizinho de sonhos de futuro e lutas contra a seca. Até 
hoje há controvérsias morfológicas e históricas a res-
peito do significado da palavra Seridó, mas quaisquer 
dos significados citados por historiadores contemplam 
o espírito lutador e pioneiro das nossas raízes. Para 
alguns é uma denominação do idioma judeu para um 
local de refúgio; para outros, como Câmara Cascudo, 

um lugar sem folhagem, sem sombras; e um outro sig-
nificado aponta para uma condição de sobrevivente.

Somos, sim, tudo isso, uma terra exposta ao cla-
rão do sol, mas que tem na noite a brandura de um céu 
estrelado, com o seu luar esplendoroso.

Meus antepassados chegaram ali nas primeiras 
viagens pós-descobrimento do Brasil, quando, a par-
tir da Capitania do Rio Grande, partiram os sesmeiros 
que implantaram as primeiras fazendas de gado do 
Seridó. Somos um Estado cuja formação econômi-
ca tem como ponto de partida a pecuária, que abriu 
porteiras para o futuro e clareou na poeira levantada 
por vaqueiros os caminhos para as novas atividades 
que viriam a colocar o Rio Grande do Norte no rumo 
da civilização, como a agricultura da cana-de-açúçar 
e do algodão, que depois sofreram os desgastes da 
concorrência mundial e da eterna desatenção que os 
governos centrais e centralizadores do Brasil têm para 
com as regiões que, apesar de ricas em suas terras, 
seguem com o seu povo em estágio de pobreza.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu 
Estado tem as dimensões demográficas de um bairro 
de uma metrópole, como São Paulo. Já seus limites 
geográficos exibem uma potencialidade para o desen-
volvimento de grande monta. Temos áreas ricas em 
minérios, petróleo, um grande potencial em energia 
eólica e solar, terras imensas para o cultivo de muitas 
culturas e uma tradição pecuária. 

Houve no passado distante um interventor federal 
do Rio Grande do Norte chamado Hercolino Cascardo. 
Décadas antes de o Governo federal do Presidente 
Luiz Inácio destinar apenas projetos assistencialistas 
para o meu Estado, Cascardo já dizia: “Os problemas 
do Rio Grande do Norte já estão estudados, falta ape-
nas decisão política para resolvê-los.”

Falo isso porque, na condição de economista e 
produtor rural, com experiência na agropecuária her-
dada do meu pai – que aqui também esteve como Se-
nador, em meados dos anos sessenta, e por grande 
coincidência, hoje, no dia 4, estaria completando 102 
anos. Quero, neste momento, prestar minha homena-
gem a este grande homem público que tanto contribuiu 
para o Rio Grande do Norte e muito me envaidece e 
me engrandece por ser ele meu pai – o que tenho 
muito visto nesses últimos oito anos é uma ausência 
de vontade política para incrementar os verdadeiros 
projetos de desenvolvimento com que o povo potiguar 
sonha há décadas. Estamos numa fila de espera que 
nunca anda, apenas cria a ilusão de se mover com as 
esmolas federais que ali chegam através de assisten-
cialismos e pequenas ações que em nada contribuem 
para o real avanço da economia e o bem-estar dos 
milhões dos conterrâneos. 
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Não quero acreditar que o Governo Federal veja 
no meu Estado um réu à mercê de castigos, movido por 
interesses políticos contrariados ou por mesquinharias 
ideológicas em consequência do grande exercício que 
o Senador José Agripino impõe ao seu mandato – que 
agora humildemente passo a colaborar – na forma mais 
legítima que requer o ambiente democrático. Porque 
o grande líder democrata foi eleito pelo povo para ser 
oposição, para fiscalizar o governo, para exigir do Poder 
Executivo a atenção e a dedicação administrativas a to-
das as regiões do Brasil. Há anos que o Rio Grande do 
Norte sobra nas suas mais importantes reivindicações, 
sendo um mero observador das grandes obras des-
viadas para outros Estados numa clara discriminação 
do Governo Federal, que sequer considera a grande 
aliança formada com o atual governo potiguar. 

Nós estamos prontos, Sr. Presidente, para re-
tomar o crescimento dos memoráveis anos da nossa 
economia, que promoveu bons dias para fazendeiros e 
trabalhadores rurais. A agricultura só precisa de mais 
tecnologia para mostrar que a fixação do homem no 
campo é ainda a grande solução para o abastecimen-
to do Brasil e para diminuir as agruras no interior que 
empurram o sertanejo para as incertezas das cidades. 
É preciso conter as invasões de terra por militantes tra-
vestidos de agricultores, o Governo Federal não pode 
alimentar pseudo-guerrilhas e sustentar com o dinheiro 
do povo as milícias de um movimento ilegal e crimi-
noso. Chega de politicagem com a questão agrária, o 
Brasil precisa urgentemente de produção no campo 
se quiser estabelecer a paz e o equilíbrio econômico 
nas zonas urbanas.

Meu Estado, o Rio Grande do Norte, não deseja 
que o assistencialismo fabrique grupos de ineptos, de-
pendentes eternos das esmolas federais, como foram 
no passado tantos sertanejos à mercê de carros-pipas, 
de planos da emergência e das feirinhas básicas de 
candidatos que se perpetuavam nos governos e pre-
feituras. Esmolas para credenciados não desenvolvem 
um povo. Só os investimentos na educação e a implan-
tação das novas ferramentas que desenvolvem todas 
as atividades econômicas podem mudar o cenário nas 
cidades brasileiras. Os Municípios do interior precisam 
de tecnologia, o comércio nas cidades urge uma re-
forma tributária, os micros e pequenos empresários 
necessitam de mais incentivo e menos burocracia, 
nossas crianças e jovens precisam de escolas e pro-
fessores qualificados, com bons salários. Lembremos 
do auspicioso comentário atribuído ao ex-presidente 
americano John Kennedy: “os políticos comuns pen-
sam nas próximas eleições, os estadistas pensam nas 
próximas gerações”.

Quando vemos um presidente usar a popularidade 
construída na força do assistencialismo e da publicidade 
como arma de perpetuação no poder para um partido 
político, fica a pergunta sobre para que horizonte está 
olhando o presidente da Nação, para o futuro do povo 
ou para o futuro das urnas?

Já superaram a marca dos bilhões os recursos 
destinados pelo Governo para o Bolsa Família, um gran-
de programa criado pelo Governo Fernando Henrique 
Cardoso, mas que transformou-se em moeda política 
e propaganda eleitoral, levando grandes populações a 
acomodarem-se com as esmolas diante da ausência 
de projetos para a geração de emprego. A tática elei-
toreira, como nos tempos dos coronéis políticos, tem 
no Nordeste o seu alvo predileto, com mais da meta-
de das famílias assistidas pelo Bolsa Família. Só em 
meu Estado são 350 mil famílias, o que significa que 
algo em torno de 60% do povo subsiste da caridade 
oficial, sem qualquer perspectiva de sair dela para algo 
melhor, como deveria ser a obrigação de um governo 
que pensasse no futuro dos cidadãos sobrevivendo 
com empregos e salário dignos.

Ora, se grande parte do povo brasileiro e nor-
destino permanece sob os arreios do Bolsa Família há 
tanto tempo, sem expectativa de mudança para melhor, 
significa que o Governo Federal não tem, ou não quer, 
uma política que planeje a oferta de educação, geração 
de emprego e estabilização profissional para os mais 
carentes. E isso é simples, Sr. Presidente, não existe 
a vontade política de se estabelecer reais condições 
para os agentes econômicos; para os geradores de 
empregos atuarem dentro dos parâmetros de mercado 
que regem as maiores economias do mundo. 

Vivemos uma reedição de posturas atrasadas, de 
velhas experiências velhas experiências autoritárias 
que a história enterrou nos arquivos do Leste Europeu 
e que resiste vergonhosamente nas republiquetas dos 
ditadores em fim de festa. 

Não tenho nada contra a moda “retrô” que invade 
o vestuário dos jovens, que ressuscita grandes clássi-
cos do cinema e ícones da música, que embeleza os 
ambientes arquitetônicos desses tempos. Mas não dá 
para concordar com a retomada do atraso no campo 
político, que beneficia estratégias de poder em detri-
mento das liberdades individuais e do desenvolvimento 
material das pessoas.

A história recente de muitos países que saíram 
da pobreza e hoje lideram a economia mundial nos 
mostra que a melhor política é abandonar velhas prá-
ticas e adotar medidas necessárias para que as crian-
ças e os jovens frequentem boas escolas, tenham a 
orientação de bons professores focados na constru-
ção do futuro. 
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Era praxe em alguns Estados nordestinos o uso 
político da educação – diga-se aqui as secretarias e 
suas obrigações – para forjar lideranças e status elei-
toral. Ao longo das décadas, enquanto a Pasta elegia 
parlamentares, ia reduzindo sua verdadeira função, ao 
mesmo tempo em que nos planos federal e estadual 
um sucateamento tomava corpo. De nada adiantou o 
rodízio de partidos no poder central do Brasil, pois o 
que vemos é que a educação tem o mesmo uso polí-
tico, qualquer que seja a sigla da gestão.

Lá no Rio Grande do Norte, governado há 8 anos 
por uma professora e que tem como aliados Parlamen-
tares do PT oriundos do magistério, o quadro é desola-
dor. Se não faltam votos fabricados na politicagem da 
Pasta, falta tudo nas escolas da rede pública.

Não cabe nas páginas dos jornais locais tanto 
descaso. O que não falta é pauta para notícia ruim 
quando o assunto é educação no meu Estado. 

Vontade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, é o que mais falta para lançar o Rio Grande 
do Norte nos trilhos do desenvolvimento de verdade. 
Chega de mise-en-scène nas assinaturas de convênios 
e autorizações para obras no futuro distante, intangível. 
Não dá para ver refinarias apenas no papel e instala-
das fisicamente noutras paragens; um aeroporto cuja 
promessa já provocou diversas reuniões com ares de 
comício; a Transnordestina, que tem passado por nós 
em debates com a Sudene e o BNDES e que parece 
cada vez mais longe dos nossos limites geográficos; os 
grandes benefícios da Petrobras, que não têm passado 
de parcos royalties, e projetos sem grande dimensão 
e alcance econômico. 

Com todas as potencialidades disponíveis, não 
merece o Rio Grande do Norte uma relação tão difí-
cil com o Governo Federal e suas instituições finan-
ceiras e de desenvolvimento. Nada exigimos além do 
direito de quem tem como colaborar com o progresso 
do Brasil. 

Imaginem comigo uma população equivalente a 
um bairro paulistano, vivendo num território apropria-
do para irrigação como poucos no mundo, com agro-
pecuária produtiva e uma bacia leiteira pronta para 
abastecer outras regiões, com áreas perfeitas para a 
fruticultura, o solo rico em minérios e petróleo, plena-
mente favorável à produção de energia eólica e ener-
gia solar, um patrimônio natural de rara beleza e uma 
estrutura turística pronta para atender a visitantes de 
todas as partes, sem falar num povo que se destaca 
num contexto sócio-cultural brasileiro como um dos 
mais hospitaleiros. 

É este o lugar de onde venho, que já deu ao Con-
gresso Nacional figuras de grande importância para a 
consolidação da República e da democracia. Espero ter 

na nobre função de Senador do Brasil o discernimento 
dos senhores que me ouvem nesta hora, as bênçãos 
do meu pai cujo espírito e entusiasmo e amor pelo Rio 
Grande do Norte pairam sobre mim, e a confiança do 
povo nordestino, em especial os homens e mulheres 
que trabalham pela redenção do campo e que, com 
suas lutas, ensinam as novas gerações a produzir tudo 
aquilo que faz do Brasil um celeiro que abastece os 
povos do mundo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
irmãos brasileiros que me assistem pela TV Senado, 
estou aqui imbuído do grande desejo de fazer apenas 
aquilo que deve nortear as atribuições de quem esco-
lhe a vida pública, mesmo por tempo limitado: servir 
ao povo do Brasil. Apesar da efemeridade do cargo 
que hoje começo a exercer, estou muito honrado em 
poder compor este Plenário. Nele e por sua importân-
cia, quero fazer o melhor que me for possível, em prol 
do Brasil e do meu Rio Grande do Norte.

Muito obrigado a todos.
A Srª Niura Demarchi (PSDB – SC) – Sena-

dor...
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Se me 

permite, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 

RN) – Senador José Bezerra, V. Exª nos brinda com 
um belo discurso de estreia, discurso que caracteriza 
firmeza política, firmeza ideológica, que destaca mui-
to bem o titular da cadeira que, hoje ou alguns dias, 
o senhor ocupa, o Senador José Agripino, que é uma 
referência na política brasileira e um orgulho no Rio 
Grande do Norte. 

Chegamos aqui ao Senado praticamente juntos, 
no mesmo dia, e tomamos posse quase que na mesma 
hora, eu substituindo o Senador Garibaldi Alves Filho, 
ex-Presidente desta Casa, um homem dedicado aos 
interesses coletivos, e V. Exª, substituindo o Senador 
José Agripino.

De forma que a Presidência parabeniza V. Exª, 
em nome da Casa, pelo excelente discurso pronun-
ciado nesta sessão.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito 
obrigado, Senador.

Permite um aparte à nobre Senadora Níura?
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 

RN) – Concedido o aparte.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador, 

eu não poderia deixar de me manifestar na vinda de 
um brilhante pensador e que está conhecendo real-
mente o problema do nosso País, especialmente do 
seu Estado. Quero comungar com V. Exª desse vosso 
pronunciamento. Nós sabemos que como suplentes, 
agora titulares, ocupamos este breve espaço no Sena-
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do Federal, mas que essa voz, Senador, é como uma 
pedra no meio do lago, o lago mais silencioso possível, 
mas quando a pedra, que é a vossa palavra, a nossa 
palavra, com certeza, mesmo que seja no meio do 
lago, vai alcançar todas as margens. E é dessa voz 
que nós precisamos no Senado Federal. E da mesma 
forma, Senador, que fui recebida pelos Pares desta 
Casa, por todos os Senadores, por toda e equipe que 
aqui trabalha, espero que o senhor também sinta-se 
muito bem recebido. E vamos comungar, sim, Senador, 
dessa voz pelas nossas empresas, pelas pessoas que 
produzem, pelas pessoas com dignidade no nosso País. 
E coaduno com o novo pacto federativo neste País, 
que é o de que nós realmente estamos precisando. A 
descentralização do Estado é o de que nós estamos 
precisando. E é nesse ponto que o Governo Federal 
tem de pensar, não no governo discriminatório, como 
está acontecendo não só com o vosso Estado, Sena-
dor, mas também com o Estado de Santa Catarina. 
Pelo brilhantismo, pelas vossas posições, a minha 
participação e a minha voz serão paralelas à sua par-
ticipação. Obrigada.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
José Bezerra, quero um aparte também.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senador.

Agradeço à Senadora Níura. Nós nos encontra-
mos hoje, durante a reunião da CAS, e conversamos 
muito. Nós nos identificamos muito e vi a sua compe-
tência, o seu preparo, a facilidade com que fala. Com 
certeza, comungamos muito bem do mesmo ideal. 
Com certeza, faremos um bom trabalho aqui, Sena-
dora, com a sua competência, o seu brilhantismo, a 
sua boa oratória. Nós vamos defender os interesses 
dos pequenos e microempresários desse Estado e dos 
pequenos produtores rurais do Brasil.

Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Um minuto 

só, Sr. Presidente, para fazer um aparte. Primeiro, que-
ro desejar boas-vindas a V. Exª, como colega Senador 
aqui, que neste exato momento substitui nosso valoroso 
e grande companheiro José Agripino, que, indiscutivel-
mente, é uma das maiores lideranças políticas deste 
País, até porque ele já lidera o nosso Partido por mais 
de dez anos. Particularmente, eu me sinto honrado 
sobremaneira sob a sua liderança. Todavia, V. Exª nos 
brindou com um belo discurso, retratando a sua traje-
tória e, sobretudo, a história do Rio Grande do Norte. 
O senhor retratou a verdade. Lamentavelmente, tudo 
aquilo que o senhor falou representa fatos concretos 
no Brasil. No Brasil, hoje, lamentavelmente, o Gover-
no se instrumentalizou para fazer políticas partidárias, 
não pensando nas futuras gerações, mas pensando 

nas próximas eleições. De tal maneira que tudo isso 
só será possível, certamente, se o povo brasileiro ti-
ver a consciência do que representa o futuro do Brasil. 
Queremos um governo moderno, um governo que se 
preocupa com uma boa educação, que se preocupa 
com a saúde, que se preocupa com a segurança pú-
blica do nosso País, que se preocupa com políticas 
públicas de geração de emprego e renda. Como o se-
nhor bem disse aqui, nós não queremos em hipótese 
alguma que o Brasil seja formado por uma população 
menos afortunada, escrava do Bolsa Família. Não. 
Não é esse o Brasil que nós queremos. Certamente, a 
maioria daqueles que recebem o Bolsa Família queriam 
uma oportunidade, e só seremos um País mais justo 
quando procurarmos dar mais oportunidades. Assim, 
estaremos construindo um País com mais cidadania 
e com mais justiça social. Quero cumprimentar V. Exª, 
desejar-lhe boas-vindas na certeza de que poderá, 
com a sua capacidade, com a sua inteligência, muito 
bem representar o valoroso e querido amigo particular 
José Agripino. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– A Presidência lembra que oito ilustres Srs. Senado-
res estão inscritos para falar nesta sessão.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito 
obrigado a todos e boa-noite.

Durante o discurso do Sr. José Bezer-
ra, a Sra. Rosalba Ciarlini deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Faustino.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Com a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, solicito a V. Exª que faça cumprir o nosso 
Regimento nesta Casa. Ainda temos vários oradores 
para falar, em que pese eu seja um admirador – sou 
praticamente eleitor de carteirinha, se eu fosse elei-
tor do Estado do meu companheiro Magno Malta, do 
Espírito Santo. Espero que possamos ainda dizer al-
gumas palavras para o povo brasileiro. Mas, de qual-
quer maneira, será um imenso prazer ouvir o Senador 
Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– V. Exª será atendido. E a observação é pertinente. 
Agradeço a V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Só para dizer ao Sr. Presidente que eu vou traduzir 
em português o que ele falou. Corte a palavra dele na 
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hora que tocar a primeira campainha... Ele já pegou o 
microfone lá. Está tomando o meu tempo.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Não foi isso, 
não, meu querido amigo, Senador Magno Malta. Quero 
apenas que se cumpra um pouquinho o Regimento.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Espe-
re, rapaz. Você nem esperou o maior amigo.

Nós só queremos que cumpram o Regimento 
quando estamos sentados lá embaixo. Aqui em cima, 
não.

Sr. Presidente, só vou pedir isonomia para mim 
e para o Jayme. V. Exª terá o mesmo tempo que o 
nosso nobre orador José Bezerra, que fez o primeiro 
discurso dele. V. Exª terá isonomia com ele e, se qui-
ser, comigo.

Estou brincando, Sr. Presidente. Aqui temos uma 
relação fraterna de amizade.

Quero cumprimentar os Srs. Senadores que aca-
bam de assumir e a Srª Senadora. Recebam o meu 
abraço, o meu carinho. Essa relação de amizade com 
o Senador Jayme Campos é amor antigo, que nos pro-
porciona essa relação descontraída e que nos permite 
falar algumas verdades realmente. Sentados ali, que-
remos que acabe logo. Quando ficamos em pé aqui, 
queremos o tempo do mundo todo. E, se o espírito de 
Mão Santa pegar V. Exª, vai ser ótimo, porque aí eu 
falo por duas horas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de fazer 
um registro. Recebi de um cidadão, que deixou no meu 
gabinete,... É o País inteiro lutando, tomando provi-
dências com relação à desgraça que se abate contra 
a sociedade brasileira. “Crack só se for de bola.” Deve 
ser algum abnegado da vida humana que luta pelo 
interesse das crianças e da família. Deixou-me esta 
camiseta também: “A marcha contra o crack continua 
– Eunápolis, Bahia”. Recebo sempre essas camisetas 
aqui. “Drogas nunca. Jesus sempre.” Vou botar aqui, 
porque essa deve ser a camisa que todo mundo deve 
vestir quando o País está em chama e a família está 
sendo desmoralizada pelo advento do vício e, de uma 
maneira muito especial, pelo crack, que vai invadindo 
os condomínios, porque a invasão já foi feita nas pe-
quenas cidades.

Sr. Presidente, há algum tempo, Senador Paim, 
nós encampamos uma luta no início do nosso man-
dato, há oito anos. Há oito anos, nós fomos tomados 
de surpresa pelo novo Código Civil, que passou 20 
anos, Senador Valadares, para ser elaborado. Não 
sei se V. Exª se lembra, mas vou lembrar V. Exª agora, 
vou lembrar também o Senador Paim. Foi uma luta tão 
grande, foi no início do nosso mandato, e não pode 
passar despercebida: 20 anos para o Código Civil ser 
elaborado.

Ao ser elaborado, ele vem e trata um País laico 
como o nosso, de liberdade religiosa, onde a Consti-
tuição diz que você pode professar a sua fé onde você 
quiser, na rua, dentro de casa, onde nós não temos 
religião oficial e nem discriminamos confissão religiosa 
neste País, graças a Deus, vem o Código Civil e joga 
tudo isso por terra e pega a confissão religiosa, num 
País laico como este, e diz: são pessoas jurídicas de 
direito privado as associações, as sociedades, as fun-
dações, as organizações religiosas e os partidos polí-
ticos, colocando as organizações religiosas, a saber, 
as igrejas, no mesmo patamar de um clube de futebol, 
de uma escola de samba.

Uma luta se travou no Brasil. Não era uma luta 
de católicos, nem de espíritas, nem de confissões re-
ligiosas afrodescendentes, ou protestantes, ou budis-
tas, hinduístas. Não. Judaísmo, judaizantes. É um País 
laico que seria vilipendiado, impedido da sua confissão 
de fé, porque a partir desse momento os dízimos, se 
não depositados e entregues ao Ministério Público os 
recibos, seria caixa dois, e as ofertas não poderiam 
ser feitas no momento do culto. Uma luta se travou, e 
me lembro muito que eu e o nosso querido Senador 
Marco Maciel, representante da CNBB, nos juntamos 
e fui o Relator dessa matéria. Num período recorde, 
relatei na Comissão de Justiça e de Cidadania; V. Exª 
estava no exercício do mandato, substituindo o nos-
so querido Cristovam Buarque, naqueles dias, como 
Senador. E, no penúltimo dia do ano, primeiro ano de 
mandato do Presidente Lula, Sua Excelência sanciona 
aquela emenda votada nesta Casa, quebrando todos 
os interstícios para respeitar um país laico, de confis-
são religiosa e que não podia pegar as igrejas e colo-
car de baixo dos pés do Ministério Público, a exemplo 
de uma escola de samba ou de qualquer agremiação 
esportiva, Senadora. 

Justiça se fez, resgatou-se esse Estado religioso 
no País, respeitando-se as mais diversas confissões, 
e eu me orgulho muito. E, naqueles dias, dizia: “Se no 
meu mandato somente isso tivesse acontecido, eu es-
taria muito satisfeito”. A minha confissão de fé é evan-
gélica, é onde eu professo a minha fé. Mas a confissão 
de fé não é fator determinante para que alguém exerça 
a vida pública. O Senador Paim é um parlamentar de 
confissão de fé católica. Aqui tem outros de confissão 
de fé espírita e outros ateus. 

Na vida pública, o homem precisa ter comprometi-
mento dentro da vocação que lhe foi dada para cumprir 
um papel digno, honrado com a sociedade brasileira. 
Por isso, muito me orgulho, Senador Paim, de me lem-
brar daqueles dias, daqueles embates nos primeiros 
trinta dias, quando essa emenda chegou aqui para que 
pudéssemos colocar as coisas em seu devido lugar. E 
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elas foram colocadas no seu devido lugar, e me orgu-
lho muito de ter sido eu o Relator dessa matéria aqui 
nesta Casa, com uma manifestação total desta Casa, 
com a palavra de todos os Srs. Senadores, numa ma-
nifestação em favor da liberdade religiosa que sempre 
cultivamos e cultuamos neste nosso País.

Senador Paim, eu sou da Base do Governo Lula 
como V. Exª, e tenho a maior alegria de ser da Base 
do Governo Lula. Eu gostaria de dizer ao meu Estado 
que, nos últimos seis anos, a bancada federal do meu 
Estado é formada por bancadas de duas legislaturas. 
O nosso mandato é de oito anos, e convivi com um 
mandato de duas legislaturas. E pude, na primeira le-
gislatura, ser o coordenador da bancada do meu Es-
tado, essa bancada que lutou de maneira muito deci-
siva e forte: dez Deputados Federais – de um Estado 
pequeno, Sr. Presidente – e três Senadores.

Nós lutamos para que Cachoeiro tivesse um con-
torno, uma vez que Cachoeiro do Itapemirim, como ca-
pital do mármore e do granito, os caminhões invadiam 
a cidade de Roberto Carlos e Rubem Braga, criando 
transtornos ao trânsito e dificuldades para os empre-
sários do setor.

O contorno de Cachoeiro foi feito, numa luta da 
bancada federal – e eu tive oportunidade, até porque 
a oportunidade primeira me foi dada por aquela cida-
de. Fui Vereador em Cachoeiro, sou um filho adotivo, 
abraçado por aquela terra, e tive a oportunidade de 
lutar para que esse contorno saísse, num esforço ho-
mérico no Governo Lula, e saiu. Essa bancada lutou 
pelo chamado Contorno de Vitória. 

Essas duas legislaturas, essas duas bancadas 
lutaram pelo contorno de Colatina. Aliás, Colatina ti-
nha uma ponte que iria dar cria e que conseguiu ser 
inaugurada depois de vinte anos, já no exercício do 
Ministro de Alfredo Nascimento, que pertence ao meu 
partido, o que muito me orgulha, um ministro opera-
cional, trabalhador, que fez com que esta obra des-
lanchasse, que a obra da terceira ponte, a ponte de 
Colatina, fosse feita.

Ainda uma variante lá em Colatina a travessa 
urbana de Linhares, a travessa urbana de São Ma-
teus, a BR-447, acesso a Capuaba, ao porto nosso, 
BR-447 acesso a Capuaba, e restauração das Brs 
259,101 e 262.

Contorno de Cachoeiro, Contorno de Colatina, 
Contorno de Vitória, Variante de Colatina, Travessia 
Urbana de Linhares, Travessia Urbana de São Mateus, 
Br-447, acesso a Capuaba, restauração das Brs 259, 
101 e 262.

Tive oportunidade, Senador Paim, Sr. Presidente, 
de ser autor de quatro propostas de federalização de 
rodovias no meu Estado. A Lei 11.729, de 24 de junho 

de 2008, que é de minha autoria, aprovou a criação do 
trecho rodoviário conhecido como Contorno do Mestre 
Álvaro, entre o quilômetro 249, quilômetro 275 da Br-
101, na nova relação descritiva do Sistema Rodoviário 
Nacional do Plano Nacional de Viação. O projeto, no 
valor de R$500 milhões, está previsto para começar 
este ano com conclusão das obras em trinta meses.

Tive oportunidade de aprovar outra obra de ex-
trema importância para o desenvolvimento das regiões 
que compreendem o Estado do Espírito Santo, Minas 
Gerais e Bahia, região conhecida como Rodovia da 
Cana e atende ao polo alcooleiro desses três Estados. 
O projeto de lei de federalização dessa rodovia foi apre-
sentado em 2004 por mim e aprovado e sancionado; é 
a Lei nº 11.911, de 31 de março de 2009, com projeto 
previsto para 2010 e o início das obras a começar.

Apresentei o projeto de federalização do trecho 
de Aracruz-Viana – que vai mudar o mapa rodoviário 
do Espírito Santo –, que se encontra em tramitação 
neste Congresso. A municipalização da BR-262 e a 
BR-101, um projeto de lei de minha autoria, objetiva 
incorporar essas vias aos interesses urbanos munici-
pais, transferindo a malha rodoviária a cada um dos 
seus Municípios para que esses deixem de criar vias 
alternativas e passem a ter maior gestão e agilidade 
em ações pontuais que beneficiam os moradores da 
sua região.

Sr. Presidente, a bancada federal do Espírito San-
to é pequena, mas presente, Senador Paulo Paim, em 
todas essas ações; é uma bancada federal aguerrida 
e lutadora, em todas essas ações. São projetos de 
minha autoria que viraram lei, duas sancionadas pelo 
Presidente Lula, mas em nenhum momento estive só. 
A bancada do meu Estado, dez deputados federais, 
três senadores, o tempo inteiro, buscou o interesse 
de um Estado pequeno, pujante, que é o Estado do 
Espírito Santo.

Senador Paulo Paim, ao longo desses oito anos, 
tive a oportunidade de lutar por interesses homéricos do 
meu País. Veja a compra da Garoto pela Nestlé. V. Exª 
estava aqui quando essa batalha foi travada, quando 
o Cade autorizou que a Nestlé comprasse a Garoto, 
que estava quebrada. Não foram duas grandes que se 
juntaram para fazer monopólio; uma grande comprou 
uma pequena. Depois, sabe Deus por quê – a Bíblia diz 
que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz, a luz 
um dia revelará – dois anos depois, mandou desfazer 
o negócio. E a luta da bancada federal foi tão grande, 
que havia um projeto de resolução meu, votado aqui 
no Senado, para inviabilizar essa tomada de atitude 
do Cade. A verdade é que foi para os tribunais, e, nos 
tribunais, a Nestlé venceu.
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A Garoto recebeu investimentos e continua com 
os empregos no meu Estado, gerando emprego, ge-
rando dignidade e gerando honra, porque a honra de 
um homem é seu trabalho, e quem gera emprego gera 
honra. Continua gerando honra e dignidade aos cida-
dãos do meu Estado. A Garoto foi levantada: uma luta 
da bancada federal do Estado do Espírito Santo.

Senador Paim, eu me lembro ainda, aqui neste 
plenário, quando das demandas colocadas em favor 
do meu Estado. Muito nós recebemos. No início des-
ses oito anos, o meu Estado vivia uma dívida muito 
grande com servidores. O Estado estava chegando 
ao limiar da quebradeira, chegando ao limiar do des-
crédito. Foram catorze anos nos quais o crime orga-
nizado tentou ajoelhar um Estado pujante e de gente 
trabalhadora! O Presidente Lula comprou os royalties 
do petróleo de olhos fechados, assumindo o Governo. 
Eu era o coordenador da bancada federal. O Governo 
estadual cumpriu o seu papel, fez o dever de casa, o 
Governador com os seus secretários. A bancada fez o 
seu papel, e o Presidente Lula cumpriu um papel com 
o Estado do Espírito Santo. Ao pagar os royalties do 
petróleo, o Presidente Lula nos deu a possibilidade de 
dar um pontapé para reequilibrarmos e acertarmos o 
Estado do Espírito Santo, um Presidente que nunca 
faltou com o Estado do Espírito Santo.

No Estado do Espírito Santo, meu Presidente, 
nós temos 200 mil famílias que recebem a Bolsa Famí-
lia. A Bolsa Família, alguns dizem que é esmola, mas 
eles passaram oito anos no poder e nem esmola eles 
deram. Esmola? O Brasil tinha 40 milhões de miserá-
veis. Não há demérito nenhum em ser pobre. O pobre 
come, dorme, trabalha. Eu sou filho de uma mulher 
que ganhava meio salário mínimo por mês, era pobre. 
Demérito é miséria. Quarenta milhões de miseráveis 
num País, o único do mundo que tem uma empresa 
como a Vale do Rio Doce, que arranca ouro do chão 
24 horas por dia! Não há que se conceber que tenha-
mos milhões de irmãos passando fome, na miséria, 
neste País! Abaixo da linha da miséria! Um País que 
tem granito, que tem café, um País que tem peixe, um 
País que tem petróleo, petróleo, petróleo, petróleo e 
petróleo: 40 milhões abaixo da linha da miséria! Hoje 
temos 20 milhões porque 20 milhões deixaram de ser 
miseráveis e viraram pobres. E o pobre no Brasil hoje, 
Sr. Presidente, ele pinta casa, ele financia casa, o po-
bre no Brasil hoje compra eletrodoméstico. É verdade 
que o Bolsa Família não pode perdurar a vida intei-
ra porque o discurso é este: olha, nós não podemos 
continuar dando o peixe na mão, temos que ensinar 
a pescar. Mas este País tem 20 milhões de pessoas 
que já sofreram tanto, tanto, tanto, tanto, que eles não 
aprenderão a pescar nunca mais. 

Agora, o Presidente Lula: criou 19 novas univer-
sidade, 19 novas universidades, 300 Cefets no País, 
inclusão social pela via digital, inclusão social dando 
condição a pobre de entrar na Caixa Econômica, to-
mar empréstimo para reformar sua casa ou comprar 
um motor para colocar no barco para pescar. Ora, 300 
Cefets em sete anos! No Governo Fernando Henri-
que, havia um decreto que era proibia fazer escola 
técnica; quando Cristovam Buarque foi ministro, esse 
decreto foi para o chão. Trezentos Cefets, 19 novas 
universidades!

Então, os filhos desses agora incluídos já não 
precisarão mais do Bolsa Família, mas esses ainda 
precisarão do Bolsa Família, sim, porque já foram tão 
esfolados, deles tiraram tudo, que eles precisam rece-
ber o peixe na mão.

Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Magno Malta, eu assisto aqui ao seu pronunciamento 
e me vêm à mente alguns dados do Governo Lula que 
nós temos que falar. Olha, estamos numa situação de 
quase pleno emprego. Isso não existe, no capitalismo, 
em lugar nenhum do mundo: 14 milhões de trabalha-
dores com carteira assinada. Esses dias, veio ao meu 
escritório lá em Canoas um empresário da construção 
civil. Sabe o que ele me disse? “Paim, me arruma 500 
trabalhadores que eu coloco todos”. Nunca teve tan-
ta falta de mão de obra. Nunca vi os empresários tão 
felizes, do campo e da cidade. São dados oficiais. Eu 
tenho me reunido com eles. Eles têm muito medo que 
mude. Eu não crio a linha do terrorismo, daqueles que 
diziam que, se o Lula entrasse, tudo iria para trás. Eu 
não digo isso. Eu digo: olha, fiquem tranquilos. Este 
País está com a economia com total estabilidade. Vai 
continuar. Inflação sob controle, juros sob controle, 
quase um milhão de pessoas entrando na universidade 
gratuita com o Pró-Uni. V. Exª falou aí: o salário míni-
mo, que antes era US$60 – eu fazia greve de fome no 
plenário do Congresso para ver se chegava a 100! –, 
hoje é em torno de US$300. Isso é fato, é real. Alguém 
acha que o Lula estaria sendo praticamente o nº 1 do 
mundo porque eles gostam dos olhos do Lula? Não, 
é pela mudança, pela revolução que aconteceu nes-
te País pela via democrática. Geramos mais escolas 
técnicas em oito anos do que este País gerou em cem 
anos. Eu sou filho de escola técnica. Conheço isso 
com a maior profundidade. Quanto às universidades, 
V. Exª lembra muito bem. Em todos os setores houve 
avanços inegáveis. Não há quem negue isso! Claro 
que não acreditavam que um operário, metalúrgico, 
poderia vir e fazer a revolução que fez: PAC 1, PAC 2, 
um milhão de casas. Agora, teremos dois milhões de 
casas, investimento em 121 bilhões de reais no PAC 2 
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só para o Minha Casa, Minha Vida. Pergunte a qualquer 
empresário da construção civil se houve tanto investi-
mento na construção civil como houve nos últimos oito 
anos. Isso é fato. É real. Eu digo isso e, muitas vezes, 
sou considerado rebelde. Então, parabéns a V. Exª! 
Acho que teremos um grande momento! Como é boa 
a democracia! No processo democrático, cada um irá 
mostrar o que se fez no passado e o que este Governo 
fez durante oito anos. Parabéns a V. Exª! Desculpe-me 
ter tomado parte do seu tempo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu sei 
que há muito acertos, como há erros. E é assim em 
todo governo. Uma casa que cresce... O Lula não fez 
tudo. Se o Serra ganhar, não fará tudo,. Se a Dilma ga-
nhar não fará tudo. O outro que entrar terá muito o que 
fazer e assim sucessivamente. Uma casa é arrumada 
o tempo todo. E assim sucessivamente... 

Também tenho postura independente, discordo de 
muita coisa. Penso que erramos na segurança pública. 
A Senad, a Secretaria Nacional Antidrogas, foi criada 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi um 
grande passo. Ele fez um discurso na ONU, dizendo que 
erradicaria as drogas no Brasil em dez anos, mas só 
tinha oito de governo e, ao deixar a Secretaria, deixou-a 
com R$65,00 de orçamento. Essa Secretaria não fun-
cionou até hoje, porque não se gasta orçamento para 
fazer pesquisa no Brasil para saber se estão cheirando 
mais em São Paulo ou cheirando mais no Rio Grande 
do Sul; se estão fumando mais crack no Espírito Santo 
ou no Rio Grande do Norte. Onde é que há a violência 
do pequenos? Olha, no Brasil inteiro.

Guardando-se as devidas proporções, é tudo 
igual. Correu frouxo. Nós não estamos no país de Alice; 
estamos num país onde homens de dezessete anos 
de idade, de dezesseis, quinze, matam, queimam se-
res humanos dentro do pneu. Depois, quando a polícia 
põe a mão neles, eles dizem: “Tira a mão de mim que 
eu sou menor”!

Ora, nós estamos errados! Eu sou o autor, Sena-
dor – V. Exª está chegando aqui agora –, da proposta 
da redução da maioridade penal. E a minha proposta 
é nenhuma. Nós não precisamos ter faixa etária para 
isso, porque não existe faixa etária no crime. A minha 
proposta é: qualquer cidadão brasileiro que cometer 
crime com natureza hedionda, porque há um elenco 
de crimes que não são hediondos e um há um elen-
co de crimes hediondos, perca-se a menoridade, seja 
colocado na maioridade para responder pelas penas 
da lei.

O crime mais novo na mídia é o da Eliza Samú-
dio, o crime do Bruno, que agora o Ministério Público 
denunciou. Quem deu as coronhadas na cabeça dela? 
Um homem de dezessete anos chamado de menor. E 

agora o advogado trabalha para que nada eles falem, 
porque no ordenamento jurídico brasileiro bandido tem 
direito a tudo; a sociedade não tem direito a nada. E 
eles vão trabalhar para que esse crime caia nas cos-
tas desse de dezessete anos, porque ele vai cumprir 
três anos, o Bruno tem como bancar advogado, ele sai 
com vinte e continua delinquindo.

Ora, isso é o fim do mundo. Quantas mães cho-
ram porque o filho foi assassinado na escola por causa 
de um celular; a filha, tomaram a bicicleta e estupra-
ram na rua. Uma mãe dorme com o coração inquieto, 
até que essa filha ou esse marido chegue da rua, do 
trabalho ou da universidade ou essa mulher chegue 
em casa. A violência grassou em todas as ordens e 
de cada dez assassinatos no Brasil em oito o execu-
tor é um homem chamado de menor. Ora, erramos aí? 
Claro que erramos! 

E penso que, com a popularidade do Presiden-
te Lula, juntamente com o Judiciário, poderíamos re-
verter essa situação com uma Bancada nesta Casa, 
com a força que o Presidente Lula tem na Câmara, 
principalmente, porque aqui a base é meio gelatinosa 
para ele, nós poderíamos ter mudado essa realidade 
brasileira. 

Nós temos 1.100 quilômetros abertos com o Pa-
raguai; 700 quilômetros abertos com a Bolívia e 2.500 
pistas clandestinas para aeronaves de pequeno porte 
para droga, e arma para matar os nossos filhos. Nós 
somos o entreposto, Senadora, para droga ir aos re-
cantos internacionais por causa da nossa estrutura 
portuária, dos nossos aeroportos e das nossas frontei-
ras secas, porque os nossos vizinhos são “chegados”. 
“São chegados.” 

E, ainda, ouvi discurso nefasto de legalização de 
droga de quem tem medo de enfrentar de frente um 
grande problema. Discurso fácil de quem não conhece 
a lágrima de uma mãe que chora, porque tem um filho 
drogado. Não conhece a dor de uma mãe que vai ao 
cemitério visitar um filho, que, drogado aos 13 anos de 
idade, sucumbiu aos 17. Quem não conhece as filas 
das penitenciárias, nos domingos, de mães, homens, 
e mulheres sendo expostos nas suas partes mais ínti-
mas para poder visitar um filho que virou bandido por 
causa das drogas. 

Ora, nós precisamos tratar! E o Governo vai sain-
do, deixando dívida com a segurança pública. Mas há 
que se reconhecer o que este País recebeu. Ora, e a 
crise? A crise pegou o Primeiro Mundo de frente, pegou 
a gente de lado. Falar em fundamentos da economia 
num processo eleitoral é bobagem. Estamos falando 
de quê? Mas esse é um processo que começou no 
Governo Fernando Henrique e a que Lula deu continui-
dade. As bases foram dadas no Fernando Henrique, e 
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o Lula deu continuidade. A gente precisa reconhecer, 
ter dignidade, ter grandeza para reconhecer. E hoje o 
mundo nos respeita. A nossa economia é firme, é res-
peitada. Pagamos o FMI. Vivemos outra situação neste 
País nos dias de hoje. Agora de que a nação precisa? 
Nós temos o PAC das estradas, o PAC das pontes. 
Nós temos o PAC da saúde. Nós precisamos do PAC 
da vida, Senador Paim. Nós precisamos do PAC da 
vida. Precisamos voltar e recobrar valores de família. 
Esqueceram os valores de família, porque a mídia, que 
tem uma dívida muito grande, ensinou a sociedade 
brasileira que tudo de ruim que acontece neste País 
está na conta dos políticos e da polícia, quando, na 
verdade, criação de filho é dever de pai e mãe. 

É preciso que a sociedade brasileira comece a 
refletir sobre seu real papel. Quando digo sociedade, é 
a partir de pai e mãe, de um casal, a partir da família, 
porque a célula mater da sociedade é a família. Não é 
o Conselho Tutelar. Não é a escola. Deus não criou a 
escola; Deus criou a família. A célula mater da socie-
dade não é a polícia, não é a classe política; é a famí-
lia. Então, vamos refletir e pensar: “Que tipo de filho 
estou criando? Que tipo de cidadão estou formando? 
Que tipo de caráter nós estamos formando dentro de 
casa para entregar à sociedade?”

Agora, veja: há um projeto na Câmara, Senador, 
pelo qual pai e mãe não pode dar palmada no filho. 
Olha, se essa excrescência passar na Câmara, aí só 
vai faltar chover para cima, porque eu já vi tudo! Mas, 
se passar lá, não passará aqui. A Bíblia diz que filho 
sem correção é a vergonha de seu pai e a decepção 
de sua mãe. Eu agradeço a Deus porque fui corrigido 
por minha mãe, Senador Jayme Campos. Pai não tem 
direito de espancar filho, de queimar filho com ponta 
de cigarro, de bater com o salto do sapato na boca do 
filho, de espancar filho, humilhá-lo publicamente, não 
tem direito; mas pai deve corrigir filho. 

A Bíblia diz que “Deus corrige a quem Ele ama.” 
A correção é gesto de amor. Olha aonde nós chega-
mos. Nós estamos com o País em chamas por conta de 
drogas, violação de direitos de crianças com correção. 
E sem correção, aonde vamos chegar?.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 
– Senador Magno Malta, o discurso de V. Exª agrada 
a todos nós e certamente agrada a todos os telespec-
tadores que sintonizam a TV Senado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito 
obrigado, então vou continuar.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Todavia, quero apenas lembrar que há ainda 
sete ilustres Senadores que deverão usar da palavra 
nesta noite. Mas, continue com o brilhantismo que lhe 
é peculiar. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O Jai-
me fez assim para mim: três minutos. 

Mas Sr. Presidente, em três minutos eu encer-
ro..

Quando presidi a CPI do Narcotráfico na Câmara 
Federal, eu denunciei a pedofilia, mas não era o fato 
determinado, porque o fato determinado era o narco-
tráfico. E nos últimos seis anos da minha vida aqui 
nesta Casa eu subi nesta tribuna deste lado para fa-
lar desta desgraça que campeia no seio da sociedade 
brasileira. V. Exª é minha testemunha, porque V. Exª foi 
um dos primeiros a assinar o requerimento dessa CPI, 
Senador Jaime Campos. Havia um descrédito porque 
ninguém tinha conhecimento deste monstro nem do 
tamanho que ele tem. Onde é que estava suas patas, 
suas garras, suas unhas?

O que o Brasil sabia, Senador, é que é sempre 
um padrasto que abusa de uma enteada, ou, mais fácil, 
colocar isso na conta dos caminhoneiros. E o Estado, o 
País, está cheio de caminhoneiros criando filhos com 
decência no volante de um caminhão e que não abu-
sam de criança. E levavam essa conta. 

Senadora, há dois anos e meio eu fui colher as 
assinaturas com dificuldade. Aqui desta tribuna eu 
me tornei o delegado do mundo, porque as pessoas 
começavam a me ouvir e os problemas acontecendo 
nos Municípios, 

E eles começaram a falar comigo por e-mail, por 
carta, por telefone. O Ministério Público começou a se 
relacionar comigo pela Internet. Nós fizemos a CPI da 
Pedofilia. Se essa CPI, que vai passar de dois anos, 
tem um mérito a ser reconhecido pela sociedade é o 
mérito de ter acordado a sociedade brasileira, de ter 
chamado a atenção e de ter pautado o País. O País 
hoje está pautado por esse tema, porque estamos num 
País onde há mais usuários de crianças que usuários 
de drogas. Estamos entre os três maiores abusado-
res do planeta! E, em consumo de abuso, de crime na 
Internet, somos o número um do planeta! Esse crime 
movimenta US$3 bilhões por ano.

Na semana passada, a Polícia Federal fez a Ope-
ração Tapete Persa. Já tivemos a Operação Orkut, ou 
seja, Operação Tukro, que é Orkut de trás para frente, 
a partir da quebra do sigilo do Orkut feita pela CPI da 
Pedofilia, quando abrimos esse sigilo e descobrimos 
a desgraça e a miséria do mundo, descobrimos a de-
gradação da humanidade.

O Senador José Nery é meu parceiro nessa CPI 
e tem cruzado o Brasil comigo de ponta a ponta, de 
todos os lados, tratando com crimes emblemáticos, 
que envolvem pobres e ricos, letrados e iletrados, de-
tentores de mandato ou não, religiosos e ateus. Quem 

545ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



40060 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

abusa de criança é assassino da mesma forma, é cri-
minoso da mesma forma.

E nós construímos uma legislação que deu ao 
País, depois de 18 anos, a alteração do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Criou-se a possibilidade de 
acontecer essas grandes operações, por conta da cri-
minalização da posse feita pela alteração do art. 240 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Essa é uma matéria que está em pauta no País, 
essa é uma matéria que está na mão do País, essa é 
uma matéria que está na mão das famílias e acordou o 
País para uma discussão eficiente, de maneira a tratar-
mos pela via da prevenção, porque via lei e polícia não 
resolveremos. Mas trataremos do assunto via prevenção, 
pelo efeito multiplicador das informações neste País. Já 
dou um aparte a V. Exª, Senador José Nery.

Eu queria dizer daqui que, no meu Estado, o Es-
pírito Santo, e no Estado do Rio de Janeiro, especial-
mente no Estado do Espírito Santo, Deus espalhou as 
riquezas. Lá para Minas Gerais, Deus deu o minério 
e deu para vocês, no Rio Grande do Norte, aquelas 
praias quentes e o petróleo em terra firme, não é? Deu 
o Morro do Careca para vocês. Mas para nós deu as 
bacias do petróleo e deu o pré-sal. O petróleo é do 
Brasil, a lei diz, é de todos, mas os royalties são nos-
sos. Royalty não é petróleo; royalty é pagamento por 
degradação, ou por passivo ambiental ou por passivo 
social. Se esse vazamento do Golfo do México tivesse 
acontecido no Espírito Santo, e se a emenda do Ibsen 
Pinheiro e a do Senador Simon nesta Casa já tivessem 
passado e sido sancionadas, como nós resolveríamos 
o nosso problema com o vazamento nas nossas águas, 
sem que tivéssemos o dinheiro do passivo ambiental 
e do passivo social?

Quero dizer ao povo do meu Estado que acredi-
to no Presidente Lula. Acredito que ele vai vetar essa 
emenda que é eleitoreira, criminosa, mal colocada 
e, por puro interesse eleitoral, foi feita nesse perío-
do. Então, você degrada e, além de querer o produto 
embaixo da terra, você diz: “O dinheiro que ia pagar a 
degradação divide conosco também.” É como se nós 
estivéssemos requisitando parte das dunas do Rio 
Grande do Norte para o Espírito Santo e parte do pe-
tróleo em terra seca para nós também. Ou é como se 
estivéssemos requisitando parte do minério de Minas 
para dividir conosco e até - quem sabe? - as terras 
férteis para as uvas do Rio Grande do Sul para que 
fossem divididas conosco.

Acredito no Presidente Lula, mas, enquanto eu 
estiver nesta Casa, certamente essa emenda vai en-
contrar uma barreira em favor daquilo que é interesse 
do povo mais simples do meu Estado.

Senador Nery.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Magno 
Malta, quero cumprimentá-lo especialmente em rela-
ção a um dos temas que V. Exª abordou em seu pro-
nunciamento: a luta contra a exploração de menores e 
contra a violência sexual de crianças e adolescentes, 
em especial os crimes de pedofilia. V. Exª fez referên-
cia ao trabalho da CPI, presidida por V. Exª. Tive a 
oportunidade, convocado por V. Exª, de participar dos 
trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Quero dizer a V. Exª que é com muita tristeza que re-
gistro que um dos acusados e condenados pela Jus-
tiça do Pará a 22 anos de prisão, o ex-Deputado Luiz 
Afonso Sefer, pleiteia candidatura às eleições de 2010 
para a Assembléia Legislativa do Pará. Infelizmente, 
o tribunal, apesar de o Ministério Público Eleitoral ter 
requerido o cancelamento do registro dessa candida-
tura – foi pedida a sua impugnação –, até agora não 
deu um pronunciamento final, o que revela a necessi-
dade urgente de que a sociedade se manifeste para 
que alguém que renunciou ao seu mandato e que se 
enquadra perfeitamente nos critérios adotados pelo 
projeto Ficha Limpa não possa, não deva ser candi-
dato às eleições no meu querido Estado do Pará. E 
lamento também, Senador Magno Malta. Nós fizemos, 
quando da realização de um seminário estadual para 
avaliar o trabalho e a repercussão junto à sociedade e 
às instituições públicas do Estado do Pará, no último 
dia 7 de junho – o senhor se lembra? –, uma moção, 
aprovada naquele seminário, bastante representativo, 
com todas as organizações da sociedade civil, do Go-
verno do Estado, da Assembleia Legislativa, das univer-
sidades, do Poder Judiciário, do Ministério Público – o 
senhor se lembra de que foi aprovada uma moção? –, 
rechaçando a possibilidade de que organização dirigi-
da por aquele ex-parlamentar viesse a tomar conta, a 
administrar os hospitais metropolitano e regionais do 
Estado do Pará. Pois eu quero comunicar a V. Exª que, 
tristemente, a organização social presidida por aquele 
ex-parlamentar foi conduzida à condição de gestora do 
Hospital Metropolitano de Belém, do Hospital Regional 
de Breves e do Hospital Regional de Redenção, no sul 
do Pará. Por si só, tenho certeza de que V. Exª tem a 
plena consciência, como têm consciência dessa luta 
em defesa dos direitos das crianças e dos adolescen-
tes pessoas no meu Estado e no País, de que essa 
decisão do Governo do Estado do Pará é um acinte 
ao que nós apuramos na CPI. Principalmente, é um 
acinte à decisão da Justiça Estadual, que condenou 
esse cidadão a 22 anos de prisão. Mas ele está solto, 
está livre e se candidatando a uma vaga na Assem-
bleia Legislativa novamente. Estou dizendo a V. Exª 
que isso é algo inaceitável. Tenho certeza de que isso 
causa repulsa a muitos do meu Estado, e tenho cer-
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teza de que V. Exª está igualmente indignado por ver 
que, após investigação realizada por ação da Justiça 
, esse cidadão foi sentenciado, mas, infelizmente, está 
disputando as eleições, em vez de pagar por seus cri-
mes. Parabéns a V. Exª pela determinação e pela luta 
e obrigado a V. Exª pelo aparte. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
comungo com V. Exª. E olho para as câmeras como 
se estivesse olhando para as autoridades do seu Es-
tado. O Sr. Luiz Afonso Sefer é pedófilo comprovado, 
investigado, abusador de criança. Seria um acinte à 
sociedade brasileira esse rapaz voltar para o Parla-
mento, porque eles são compulsivos. Uma vez abu-
sador, abusador. É por isso que vou continuar minha 
cruzada, Senador Jayme, de que essa gente tem que 
ter prisão perpétua.

Precisamos mudar a legislação brasileira de for-
ma muito imediata para mantê-los longe do convívio 
da sociedade. V. Exª tem o aparte.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
Magno Malta, V. Exª que tem ao longo do seu mandato, 
aqui no Senado, nos presenteado com belos pronuncia-
mentos quero, uma vez mais, cumprimentá-lo, todavia 
discordando, até certo ponto, de algumas partes do seu 
discurso, tendo em vista que, na verdade, o Presidente 
Lula foi um grande Presidente, em determinadas áreas 
ele atuou de forma presente, mas o senhor disse aqui 
dos avanços, das conquistas, sobretudo tudo aquilo 
que V. Exª conseguiu para o seu Estado do Espírito 
Santo, que é a questão da federalização das rodovias 
daquele belo Estado. Entretanto, a minha admiração 
maior pelo senhor é pelas suas convicções, pelos 
seus ideais e, sobretudo, pelo trabalho que V. Exª fez 
em defesa das crianças brasileiras. Seu mandato aqui 
nesta Casa valeria, por si só, na defesa das crianças 
e contra os pedófilos. Talvez o senhor não tenha ima-
ginado que essa sua luta ensejou despertar de toda a 
sociedade brasileira uma política decente em relação 
às crianças e, sobretudo, o combate aos pedófilos. 
Tenho certeza absoluta de que vamos segregar es-
ses malfeitores que certamente muitos levaram aos 
descaminhos as nossas crianças, que prejudicaram, 
que talvez frustraram essas nossas crianças de um 
futuro melhor. Por isso, quero lhe cumprimentar uma 
vez mais. Todos os seus discursos que acompanhei 
nesta Casa foram pertinentes, e isso vai dar condição 
suficiente, de novamente, V. Exª voltar, retornar a esta 
Casa como legítimo representante do povo capixaba, 
por quem tenho a maior admiração, tendo em vista sua 
luta incessante. E o que mais admiro em V. Exª, Senador 
Magno Malta, é que o senhor é um homem corajoso. 
O senhor aqui combate os narcotraficantes, combate 
com certeza aqueles bandidos que são perniciosos à 

sociedade, que defendeu uma política e aprovou um 
projeto de lei nesta Casa do combate aos pedófilos. 
Por isso, tenho certeza absoluta que V. Exª, que fez 
um trabalho exemplar, operoso, competente, não tenho 
dúvida alguma, de que o povo capixaba novamente vai 
lhe dar essa procuração para bem representar aque-
le Estado aqui no Senado. Desta maneira, quero lhe 
cumprimentar pelo seu trabalho, mas principalmente, 
pelo mais importante que foi o trabalho que V. Exª re-
alizaou contra os pedófilos, os malfeitores, que nós 
temos que segregar do seio da sociedade brasileira. 
Parabéns, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Jayme Campos, recebo e incorporo ao meu 
pronunciamento a sua fala de uma forma emociona-
da, porque, enquanto V. Exª falava, tinha uma imagem 
na minha cabeça recebendo V. Exª em meu gabinete 
com o pai do menino Kaytto, com uma delegação do 
seu Estado, com o nosso querido Deputado Valtenir, 
quero abraçá-lo, chorosos, sofridos.

Srs. Senadores que acabaram de chegar nesta 
Casa, o menino Kaytto é um menino de nove anos, que 
foi estuprado e morto em Mato Grosso por um pedófilo 
que estava preso, que não deveria sair, porque estu-
prou e matou também um menino de nove anos, da 
mesma idade. Saiu antes do tempo, saiu sem exame 
psicológico, foi colocado na rua, atraiu e matou. E, ao 
ser preso, disse que faria novamente.

O ordenamento jurídico deste País é alguma coi-
sa ridícula, que só julga recursos. Um crime hediondo 
dessa natureza, o sujeito cumpre parte da pena, vai 
para a rua pela progressão de regime.

Eu sou autor da lei, Senadora, que criou o rastre-
amento eletrônico, ou seja, pulseira, ou como queira, 
algema eletrônica. Que o sujeito em progressão de re-
gime estará sendo olhado pelo satélite, guardado pelo 
satélite. Se esse indivíduo, nesse ordenamento jurídico 
brasileiro, tivesse saído, guardado já por essa pulseira 
eletrônica, quem sabe o Kaytto estivesse vivo.

Já é lei no país, Senadora. O Presidente Lula san-
cionou a lei que leva o nome do menino Kaytto, dessa 
vítima do seu Estado, Senador Jayme, a lembrança do 
nome do Kaytto para levar essa lei. Lembre-se Brasil 
de que, ao falar em rastreamento eletrônico para pro-
gressão de regime e para indulto, aqueles que saem 
em indulto de Natal e não voltam. Eles voltam depois 
presos por sequestro e assalto. Eles sairão agora com 
algema eletrônica, guardados pelo satélite e não terão 
como delinquir, porque a algema é inviolável. E alguém 
com algema eletrônica não custará mais R$ 2.000,00 
reais ao Estado, mas apenas R$ 400,00 reais. 

Leva o nome de um menino do seu Estado. Abraça 
o pai dessa criança, um lutador. Sujeito que se derrete nas 
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suas emoções por conta da violência com que seu filho foi 
levado. E a sociedade, que se mobilizou de maneira tão 
tamanha, mas a imagem que tenho é de V. Exª entrando 
no meu gabinete, pedindo que tomássemos providências. 
Fui ao seu Estado, fui à Assembléia Legislativa, fizemos 
um grande fórum, fizemos um grande trabalho, mas que 
não trouxe a vida do Kaytto. Que o Kaytto seja um sím-
bolo, como tantas outras crianças deste País, como o 
João Hélio, arrastado nas ruas, como a garota morta 
pela janela pelos pais, a família Nardoni.

Ora, que esse menino seja um símbolo da ins-
talação de um momento novo para coibirmos, com-
batermos e não aceitarmos a violência colocada na 
sociedade brasileira contra os pequenos, contra os 
grandes, que apavora a todos.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 

RN) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Ca-
valcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tomarei apenas 
alguns minutos de V. Exª e das Srªs e Srs. Senadores 
para registrar que, amanhã, a cidade de João Pessoa 
comemora os seus 425 anos. É uma das cidades mais 
antigas do País, uma cidade que mantém um parque 
barroco fantástico, com vários templos e várias edifi-
cações, mais de 700 edificações tombadas, em con-
traste com o outro lado da cidade, uma cidade pujante 
e moderna, na qual estão sendo construídos e foram 
construídos prédios como o Centro de Convenções do 
Estado da Paraíba, como a Estação Ciências, na Ponta 
do Cabo Branco, como diversas outras obras, novos 
bairros, com prédios que excedem 40 andares.

Tudo isso com um gabarito específico da Paraí-
ba, um privilégio da Paraíba, Sr. Presidente, segundo 
o qual existe um escalonamento: à beira mar, a altura 
máxima é 14 metros; daí, sai como um tronco de pirâ-
mide. A cada rua, o gabarito sobe, dentro de uma an-
gulação, para permitir que os prédios que estão atrás, 
na terceira, quarta, quinta ou sexta rua, possam ver e 
contemplar a praia e o mar da Paraíba.

Então, meu registro dos 425 anos da cidade de 
João Pessoa. Faço esse registro hoje porque ama-
nhã é feriado em João pessoa, e dificilmente algumas 
pessoas estariam assistindo ou tendo o privilégio de 
assistir a esta sessão do Senado Federal.

Agradeço a V. Exª e fica o registro dos 425 anos 
da cidade de João Pessoa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 

RN) – A Presidência ...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – A Presidência parabeniza o ilustre Senador 
pelo registro e se congratula com os habitantes, os 
moradores e a própria cidade de João Pessoa pelo 
seu aniversário. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente, 
pela ordem, eu conversei com o Senador José Nery.

O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – 
RN) – Pela ordem, o Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Enquanto ele se dirige à tri-
buna. É um minuto. 

É só para fazer dois registros, Sr. Presidente. Um 
é o documento que recebi do ex-ministro das comunica-
ções, Hélio Costa, dizendo que ele não tem nada contra 
a aprovação do PL 83, de 2007, da digníssima Deputada 
Maria do Rosário, que devolverá a dignidade de aproxi-
madamente 500 funcionários demitidos dos Correios 
que participaram do movimento reivindicatório de 1997.

Eu reafirmo aqui, Sr. Presidente, que não há mais 
nenhum obstáculo dentro do Governo e por isso o apelo 
que faço é que, no próximo esforço concentrado, dos dias 
31, 1º e 2, se não me engano, esse PL 83 seja colocada 
em votação, o parecer é favorável, do nobre Senador Iná-
cio Arruda. Os companheiros estão até o momento aqui, 
acompanhando a oportunidade da votação, eu disse a eles 
que só acontecerá no próximo esforço concentrado. 

Então só encaminho à Mesa tanto o documen-
to da Deputada Maria do Rosário como também o do 
nobre ex-Ministro Hélio Costa. 

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN) 

– O apelo de V. Exª será devidamente considerado. 
Inscritos estão pela ordem, como Líder, que usará 

da tribuna agora, o Senador José Nery. Em seguida, 
usará da palavra o Senador Jorge Yanai. E, posterior-
mente, seguiremos a ordem de inscrição.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente João Faustino, Srªs 
e Srs. Senadores, venho à tribuna para registrar um 
fato muito positivo que simboliza, com toda certeza, 
um passo muito importante no combate à impunidade 
e à corrupção na política em nosso País.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Câ-
mara dos Deputados e, em seguida, o Senado Federal, 
ao aprovarem a lei da Ficha Limpa, em junho último, 
mostraram ser capazes de absorver demanda surgida 
da sociedade civil organizada, porque o projeto Ficha 
Limpa é oriundo da manifestação da sociedade brasi-
leira, que recolheu quase dois milhões de assinaturas 
para apresentar à Câmara dos Deputados projeto de 

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 40063 

iniciativa popular visando, justamente, coibir as candi-
daturas de quem tem contas a acertar com a Justiça ou 
que fora, de fato, condenado, sentenciado pela Justiça, 
segundo definição da própria lei, por um colegiado de 
juízes, ou seja, uma decisão em segundo grau. 

Essa campanha de assinaturas e o projeto de inicia-
tiva popular da Ficha Limpa teve a sua frente um conjunto 
de instituições, entre as quais a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil e um 
conjunto de 46 entidades organizadas sob a bandeira do 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

Sem dúvida, a decisão do Congresso Nacional de 
aprovar e a do Presidente da República de sancionar o 
projeto de lei da Ficha Limpa representa, na verdade, 
uma sintonia com o desejo da opinião pública, e, sem 
dúvida, é o Congresso Nacional que sai fortalecido na 
luta pela moralização da vida pública em nosso País. 

Iniciado o período eleitoral e registradas as candi-
daturas, abriu-se o prazo para o pedido de impugnação 
da candidatura de possíveis “fichas sujas”. Sem dúvida, 
algumas injustiças têm sido cometidas, Sr. Presidente. 
Em algumas condenações, trata-se de pessoas que 
se dedicaram justamente à defesa dos interesses dos 
excluídos, da população trabalhadora, que acabaram 
sendo também impedidos de se candidatar em razão 
de condenação na Justiça. 

No entanto, afirmo que, em termos gerais, o ad-
vento dessa lei tem sido fundamental para impedir que 
políticos condenados pela Justiça pratiquem um verda-
deiro estelionato eleitoral, lesando os interesses dos 
eleitores que, desinformados, muitas vezes poderiam 
eleger candidatos envolvidos em corrupção ou com 
práticas de improbidade administrativa.

O exemplo do que estou dizendo foi o julgamento, 
na tarde de hoje, pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal, do pedido de impugnação de registro 
da candidatura do ex-Senador Joaquim Roriz ao Go-
verno do Distrito Federal. O ex-Governador foi enqua-
drado na lei da Ficha Limpa por ter renunciado, em 
2007, ao mandato de Senador para evitar a cassação 
por quebra de decoro parlamentar. O Tribunal cassou 
a candidatura por quatro votos a dois.

Uma das ações contra Roriz teve como autor o 
PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) do Distrito Fede-
ral, que alega que a sua candidatura deveria ser impedida 
porque o candidato, com a sua renúncia, enquadra-se no 
típico caso previsto no projeto de lei da Ficha Limpa.

Como todos lembram, o Senado estava julgando 
um pedido de quebra de decoro parlamentar do PSOL 
contra Roriz, que foi acusado de participar de um es-
quema de desvio de dinheiro no Banco de Brasília, por 
ocasião da investigação feita na Operação Aquarela, 
da Polícia Federal do Distrito Federal.

As conversas telefônicas registradas durante as 
investigações policiais mostravam o Senador tratando da 
partilha de R$2,2 milhões com pessoas que convivem 
no seu círculo de atividade política no Distrito Federal. 

Antes de iniciar propriamente o processo de inves-
tigação por quebra de decoro parlamentar, e conforme 
representação apresentada pelo PSOL no Conselho 
de Ética do Senado Federal, o ex-Senador Roriz re-
nunciou ao mandato com apenas cinco meses e meio 
de mandato exercido nesta Casa. 

Todos sabem também que o ex-Senador, agora 
pretenso candidato ao cargo de Governador do Distrito 
Federal, tem o direito de recorrer da decisão tomada 
hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 
Como qualquer cidadão, pode evidentemente recorrer 
da decisão do TRE do Distrito Federal junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. Porém, a decisão, a meu ver corre-
ta, justa e corajosa, do TRE do Distrito Federal causa 
um impacto avassalador sobre os demais Tribunais 
Eleitorais do País afora. 

Entendo que o TSE, sem dúvida, terá em suas 
mãos uma grande responsabilidade: fazer a justiça que 
o Senado não pôde fazer com a renúncia de Roriz. Por 
isso, o impedimento da candidatura do ex-Governador 
e ex-Senador, sem dúvida, é uma aplicação correta, 
adequada do projeto de lei da Ficha Limpa, aprovado 
pelo Congresso Nacional recentemente.

Para todos e todas que se dedicam à causa do com-
bate à corrupção eleitoral e à impunidade que reina neste 
País, o projeto Ficha Limpa tem servido, em vários Esta-
dos, para impedir candidaturas que vão de encontro aos 
preceitos legais definidos por esse projeto inovador.

Portanto, quero render homenagem aos tribunais, 
aos defensores da luta contra a corrupção eleitoral no 
País, que, sem dúvida, colhem os primeiros frutos des-
sa decisão do Congresso Nacional.

Mas, Sr. Presidente João Faustino, rapidamente 
quero abordar outro tema que diz respeito à questão 
da educação pública em meu querido Estado do Pará. 
Ontem recebemos a visita, no nosso gabinete, do pro-
fessor Francoelite Maciel, secretário regional do Sintepp 
na cidade de Chaves, na Ilha do Marajó. O professor 
nos apresentou um quadro absolutamente desolador 
– é verdade que não desconhecido por nós: o Ideb 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) na 
cidade de Chaves é o segundo pior do Brasil. Segun-
do relatos, muitas escolas estão em estado precário, 
sem as mínimas condições necessárias para receber 
professores e alunos; há professores que tiveram de 
entrar na Justiça para receber o pagamento devido por 
suas atividades profissionais; nem todas as escolas 
têm profissionais para o serviço de limpeza e higiene; 
falta material didático; e algumas escolas funcionam 
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em casas alugadas, sem nenhuma condição de rece-
ber uma instituição de ensino. 

O documento produzido pela subsede do SINTE-
PP no Município de Chaves, intitulado “Um grito de so-
corro deste recanto marajoara chamado Chaves” é um 
apelo que retrata a situação de completo abandono em 
que vive a educação pública em todo o País, mas es-
pecialmente nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Por isso, neste momento em que a política ocupa a 
atenção de todo o País, a denúncia da situação do com-
pleto abandono das escolas e da educação no Estado do 
Pará é um alerta para todo o povo brasileiro: ou mudamos 
a política de financiamento da educação, enfrentando in-
teresse e assegurando uma radical ampliação do investi-
mento público nesta área; ou estaremos fadados a ver a 
educação brasileira, e sobretudo paraense, na situação 
de calamidade vivida pelos educadores e estudantes do 
Município de Chaves, na região do Marajó.

Na condição de Senador, membro da Comissão de 
Educação, e na condição também de professor da rede 
pública do Estado do Pará, sempre defendi a garantia e 
o acesso à educação pública de qualidade. Infelizmente, 
a prioridade dos últimos governos, tanto em nível federal 
quanto no Estado do Pará, tem sido o de manter a inde-
cente desigualdade social, que se alimenta também da 
ausência dos direitos sociais como a educação.

Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, eu gostaria 
de dizer, com todas as letras, que o PSOL defende uma 
radical inversão de prioridades. Em vez de priorizar o 
agronegócio, o caminho deve ser fortalecer a agricul-
tura familiar; em vez de pagamento religioso da dívida 
pública, defendemos a auditoria e a renegociação des-
sa dívida; no lugar dos vultosos recursos públicos para 
financiar grandes empreendimentos que prejudicam o 
meio ambiente via BNDES, defendo mais dinheiro para 
a saúde, educação, assistência social e emprego.

Tenho certeza de que o Brasil tem lutado para 
enfrentar e vencer as enormes desigualdades sociais. 
Seria injusto não reconhecer avanços em algumas 
áreas, mas é absolutamente verdadeiro que o Bra-
sil está muito distante do patamar de cidadania e de 
consagração de direitos, inclusive aqueles que estão 
inscritos em nossa Constituição.

Aqui, ao falar da situação da educação no Muni-
cípio de Chaves, no Estado do Pará, posso estender 
essas afirmações que fiz em relação a todas as regiões 
do meu Estado, as quais tenho visitado. Sempre temos 
encontrado, Senador Paim, escolas totalmente deses-
truturadas e professores desmotivados. Recentemente, 
ao visitar Curionópolis, onde está situado o garimpo 
de Serra Pelada, ao visitar a escola pública em Serra 
Pelada, encontrei uma situação desoladora.

Os estudantes estão há mais de 90 dias sem au-
las, porque os professores da rede pública, que eram 
temporários, foram destratados e outros não foram 
contratados para garantir o direito elementar à edu-
cação daqueles jovens.

Recentemente, esses jovens chegaram a fechar 
uma rodovia estadual, na tentativa de serem escutados 
e atendidos os seus reclamos.

Felizmente, a gestão da educação pública no Pará 
deve resposta adequada e imediata a situações como 
essa. Portanto, volto a solicitar de público a atenção 
das autoridades educacionais do meu Estado, que não 
podem deixar que estudantes, professores, que uma 
comunidade inteira seja privada, a exemplo de Serra 
Pelada e tantos outros Municípios, como a situação em 
São Sebastião da Boa Vista, que visitei recentemente, 
e, igualmente, a reclamação por ampliação e reforma 
de escolas públicas estaduais. Na cidade de Capane-
ma, na cidade mesmo de Abaetetuba, há necessidade 
e urgência de construção e reforma de escolas tanto 
na cidade quanto na zona rural.

Portanto, que as autoridades educacionais do meu 
Estado do Pará tomem as devidas medidas, fazendo 
com que o direito básico e fundamental à educação seja 
garantido a todas as crianças, a todos os adolescentes 
e a todos os jovens do meu Estado do Pará.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Nery, o Sr. 
João Faustino deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esta Presidência cumprimenta o Senador por 
ter ainda ficado dentro do tempo estipulado, deixando 
inclusive à disposição dos próximos oradores cinco 
minutos.

Em seguida, seria o Senador Jorge Yanai, mas, 
pela ordem, passo a palavra a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Apenas para encami-
nhar à Mesa, Sr. Presidente, uma declaração que julgo 
relevante para o meu Estado. É que, ontem, apresentei 
Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2010, que 
altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para estender os benefícios da Zona Fran-
ca de Manaus aos Municípios vizinhos àquela capital. 
Listei inicialmente sete Municípios.

Pela Lei Complementar nº 59, de 27 de dezembro 
de 2007, do Estado do Amazonas, outros Municípios 
foram acrescidos. Haveria uma contestação por parte 
do Ministério Público, enfim. O fato é que os Municípios 
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que hoje constam, a partir dessa Lei Complementar, 
da Zona Metropolitana de Manaus são: Itacoatiara, Rio 
Preto da Eva, Silves, Itapiranga, Presidente Figueire-
do, Careiro da Várzea, Careiro, Manaquiri, Autazes, 
Manacapuru, Iranduba e Novo Airão.

Resolvi, então, fazer uma alteração, que julgo que re-
solve o problema para o resto da vida. Vai ficar assim:

“Art. 40 ............................................  [...]
§ 2º As características de área livre de 

comércio, de exportação e importação, e de 
incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus 
ficam estendidas aos Municípios integrantes 
da Região Metropolitana de Manaus, assim 
como aos criados em virtude do desmembra-
mento ou fusão desses.”

Ou seja, quaisquer alterações que possam ocorrer 
daqui para frente estarão resguardadas por essa emenda 
à emenda constitucional que faço. Ou seja, se amanhã 
uns Municípios tiverem de ser menos do que os atuais 
por definição de lei, eles deixam... Nós não temos que 
fulanizar os Municípios. São todos aqueles... Por outro 
lado, se amanhã tivermos que aumentar os Municípios, 
estão todos aqueles protegidos por esta definição: ficam 
estendidas aos Municípios integrantes da Região Metro-
politana de Manaus. Sejam dez, cinco ou vinte. O número 
não importa, passa a valer o genérico, enfim.

E digo ainda a V. Exª, Sr. Presidente, agradecendo 
ao Senador Yanai pela paciência e pelo gesto de boa 
vontade para com este colega, que, em tempo recorde, 
nós, que já protocolamos na Comissão de Constitui-
ção e Justiça essa PEC nº 22, que é uma sequência à 
PEC nº 17, também de minha autoria, que foi aprovada 
por unanimidade nesta Casa, prorrogando os efeitos 
da Zona Franca de Manaus por mais dez anos, até 
2033, mas essa PEC nº 22 já está pronta para tramita-
ção na Comissão de Justiça. Entrei em entendimento, 
imediatamente após a apresentação da mesma, com 
o Senador Demóstenes Torres, e pedi a ele que acei-
tasse – eu já havia conversado com o Senador Marco 
Maciel, uma figura do peso do Senador Marco Maciel, 
do valor simbólico, do valor político e do valor moral do 
Senador Marco Maciel, para ser o Relator. S. Exª e a 
Comissão inteira de Justiça concordaram.

Então, nós já temos essa emenda, que é emenda 
minha à minha própria emenda; enfim, é uma emenda 
ordinária à minha própria emenda constitucional, que, 
a meu ver, protege e legaliza de vez a situação da Re-
gião Metropolitana de Manaus. Temos a tramitação já 
em aberto na CCJ; temos, por definição do Presiden-
te Demóstenes, já a designação do Relator, que é o 
Senador Marco Maciel, o que muito me honra e honra 
em muito o meu Estado, que agradece. O meu Estado 

agradece, pela minha voz, ao Senador Demóstenes e 
ao Senador Marco Maciel.

Portanto, eu faço esta comunicação por entender 
que esse aperfeiçoamento tinha mesmo que ser feito 
com rapidez, até para não atrapalhar o meu projeto. O 
meu objetivo é ver essa matéria aprovada, Sr. Presi-
dente, se Deus quiser, até dezembro deste ano.

V. Ex.ª me deu a honra de ter aposto sua assi-
natura. Espero que esta matéria seja aprovada até 
dezembro deste ano e fica tudo bem redondinho: a 
prorrogação e mais a extensão para o interior, para 
se descentralizar a produção industrial e se dar efetiva 
possibilidade de desenvolvimento aos municípios que 
estão ali em volta. 

Acho que os que não estão em volta de Manaus 
crescerão também em função dos efeitos indiretos, por-
que o ICMS aumentará, do ponto de vista da formação 
do seu bolo, e isso será benéfico para todo o Estado do 
Amazonas e para a humanidade, porque isso mantém 
a floresta de pé e a floresta de pé significa a garantia 
de clima saudável para o mundo, significa uma boa 
resposta que o Brasil dá para os seus compromissos 
com Copenhague e com todas essas conferências de 
clima que nós temos visto. O Amazonas mantém 98% 
da sua floresta em pé e a razão fundamental disso é o 
êxito desse modelo de desenvolvimento regional que 
é o polo industrial de Manaus, que pretendo estender, 
com esta PEC nº 22, aos municípios da região metro-
politana da minha capital.

Muito obrigado a V. Ex.ª e muito obrigado ao Se-
nador Yanai. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem, Senador Arthur Virgílio, que apresenta 
uma PEC complementando a sua proposta original, 
que teve o apoio de todos os Senadores. 

De imediato, a palavra ao Senador Jorge Yanai.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, são dois assuntos. Vou 
ser bem breve.

Hoje venho a esta tribuna para recordar um acon-
tecimento muito triste na história da humanidade. No 
dia 6 de agosto, sexta-feira próxima, 65 anos terão se 
passado desde o bombardeio nuclear por parte dos 
Estados Unidos na cidade de Hiroshima, no Japão. Já 
no dia 9 de agosto será a vez de relembrar o ataque 
à cidade de Nagasaki, no mesmo País.

Tais fatos foram decisivos para o fim da II Guer-
ra Mundial, provocando a destruição quase total das 
duas cidades e a morte de centenas de milhares de 
pessoas em poucos segundos, sem falar nas sequelas 
deixadas em grande parte da população, legado a ser 
transmitido ainda por muitos e muitos anos.
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Em Hiroshima, naquele fatídico dia 6 de agosto 
de 1945, pouco depois das oito horas da manhã, um 
avião americano lançou em solo japonês o artifício 
que seria responsável pela morte instantânea de 70 
a 80 mil pessoas e da posterior morte de mais alguns 
milhares, devido às queimaduras em altíssimo grau 
sofridas ou à exposição à radiação.

Como o Japão não se rendeu após a primeira 
bomba, o dia 9 de agosto de 1945 marcou o lançamento 
da segunda bomba, com alvo na cidade de Nagasaki, 
acarretando a morte imediata de 70 mil pessoas, número 
mais que duplicado na semana seguinte, incluídos os 
vitimados por queimaduras e exposição à radiação.

Essas duas tragédias nucleares puseram fim à 
maior guerra que o mundo já testemunhou. Se hoje há 
algo para comemorar em torno desse acontecimento 
seria o fato de essa ter sido a única vez na história que 
um artefato atômico foi utilizado em tal proporção para 
a destruição em massa de seres humanos. Após esses 
dois lançamentos, os dirigentes de nações envolvidas 
em conflitos nunca mais se atreveram a utilizar tal arma. 
Uma destruição abominável de civis inocentes foi ne-
cessária para que o homem tivesse a consciência do 
real alcance de armas tão devastadoras.

Meu intuito hoje aqui é de honrar as centenas de 
milhares de homens, mulheres, crianças vitimados na-
quela ocasião. E ainda ressaltar não só a necessidade, 
mas a obrigação de todos aqueles com o mínimo de 
consciência de atuar concretamente onde seja possí-
vel para que aquele horror jamais venha a ser outra 
vez experimentado neste mundo.

É o que faço neste instante, desta tribuna, na con-
dição de primeiro descendente de japoneses a ocupar 
uma cadeira na Câmara Alta do Parlamento brasileiro 
e na condição de humanista, de pacifista que adotei e 
perfilei no decurso de minha vida. E é ainda mais signi-
ficativo que seja justamente aqui no Brasil o local desta 
homenagem, no ano em que são comemorados os 102 
anos do início da imigração nipônica para o nosso País; 
do início desse movimento que formou, ao longo do tem-
po, a segunda maior comunidade japonesa em todo o 
mundo entre as radicadas fora do próprio Japão.

É justo por isso que sejam esses imigrantes e seus 
descendentes, além das próprias vítimas, aqueles em 
cuja figura faço representar os destinatários desta ho-
menagem. São eles centenas de milhares de homens, 
mulheres e crianças que vieram buscar aqui, do outro 
lado do mundo, melhores condições de sobrevivência.

Essas pessoas – muitas delas originárias de 
Hiroshima, como a minha mãe, Ayako Yanai, ou de 
Nagasaki – jamais poderiam imaginar que sua vinda 
para o Brasil lhes permitiria, a muitos deles e a seus 

descendentes, escapar do terrível bombardeio que 
inaugurou o uso do átomo como arma de guerra.

Pacífico e trabalhador, o nosso País tem sido um 
novo lar verdadeiramente acolhedor para os imigrantes 
japoneses, seus filhos, netos e bisnetos. Aqui eles têm 
construído histórias pessoais e familiares de prosperidade 
e felicidade, ao tempo em que também colaboram forte-
mente para o progresso e o desenvolvimento do Brasil.

Os laços que unem o Brasil ao Japão são estreitos 
e estruturam-se sobre bases vivas e diversificadas. Do 
ponto de vista comercial, o Japão fechou o ano de 2009 
como o sexto maior mercado dos produtos brasileiros 
no exterior, sendo ainda o quinto maior exportador de 
produtos com destino ao nosso país. Essa última, por 
sinal, é a mesma posição que ocupa no ranking dos 
investimentos diretos estrangeiros feitos aqui, no pe-
ríodo de 2007 a 2008.

Essa importância e interdependência crescem 
ainda mais quando se contabiliza o efeito benéfico que 
têm sobre a nossa economia as divisas remetidas do 
Japão pelos trabalhadores brasileiros lá residentes, 
cuja maior parte é constituída de cidadãos nacionais, 
descendentes de japoneses, que lá vivem e trabalham, 
em geral, por temporada.

Como veem, Srs. Senadores, são muitos os mo-
tivos que temos hoje para demonstrar nossa solidarie-
dade para com esse povo que, mesmo tendo sofrido o 
pior bombardeio da história, sobreviveu, se reinventou, 
reconstruiu suas cidades, suas casas, suas vidas.

Estive recentemente na “Exposição de fotos sobre 
os efeitos da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki”, 
no Centro Cultural de Hiroshima no Brasil em São Pau-
lo. Sugiro a todos que lá façam uma visita e vejam as 
imagens chocantes dessa exposição, imagens que para 
a maioria significam apenas cenas de algum filme de 
terror, mas que, para muitos sobreviventes dessa catás-
trofe, estarão presentes para sempre na memória, nos 
pesadelos, nas sequelas mais aterradoras que levarão 
para sempre consigo, até o último dia de suas vidas.

O segundo assunto, Sr. Presidente, bem rápido, é 
a respeito da educação. Há pouco tempo, o programa 
Fantástico, da Rede Globo de Televisão, abordou uma 
questão seriíssima: a falta de professores de ciências 
exatas e biológicas no Brasil. 

Trata-se de um problema realmente grave, já que 
estamos falando da falta de profissionais que formam 
os outros profissionais, elementos sem cujo concurso 
sociedade alguma pode sonhar com seu progresso 
econômico e social.

A reportagem não chegou a anunciar uma novi-
dade, já que esse déficit de professores de ciências 
exatas e biológicas, da 5ª série ao ensino médio, é co-
nhecido pelo menos desde 2007. Da mesma forma, já 
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se sabe hoje, como também já se sabia desde então, 
que o quadro tende a piorar. 

Estima-se que, por volta de 2017, esse déficit 
– estimado, em 2007, em 254 mil professores – deve 
praticamente dobrar, chegando a 500 mil. As causas 
do problema são as aposentadorias previstas e a falta 
de estímulo e de condições para que os jovens deci-
dam ingressar na carreira do magistério.

Para ficar em apenas um aspecto, provavelmente 
o principal dessa problemática, examinemos a questão 
da remuneração dos professores. Dados do Ministério da 
Educação, divulgados em 2009, informam que a média 
nacional salarial dos professores da educação básica 
é de R$1.527,00. Contudo, 16 Estados pagam valores 
inferiores a esse, como o nosso Estado de Mato Gros-
so, onde a média está em R$1.422,00. Quem melhor 
remunera os seus docentes no País, segundo o MEC, 
é o Distrito Federal, onde a média chega a R$3.360,00. 
A seguir, vem o Rio de Janeiro, com R$2.004,00. São 
Paulo, o Estado mais rico da Federação, é o terceiro 
colocado, com um salário médio de R$1.845,00.

Como se o quadro ainda não fosse bastante insa-
tisfatório, a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação contesta os números do MEC. 

Segundo a Confederação, a média nacional está 
em torno de R$920,00, abaixo, portanto, do piso na-
cional do magistério, fixado, por lei, em R$950,00. Mas 
mesmo o valor do piso salarial é questionado pela Con-
federação, já que ele deveria ser corrigido anualmente. 
A remuneração mínima dos professores deveria estar 
em R$1.132,00, de acordo com a entidade, ainda aci-
ma da média salarial que ela própria estima. 

Evidentemente, tais salários não motivam os jovens 
à carreira do magistério, notadamente aqueles dotadas 
de melhores condições intelectuais, que provavelmente 
seriam melhores professores. E confiantes na sua capa-
cidade, eles buscam carreiras com melhores chances 
de remuneração. Cria-se, assim, um ciclo vicioso que 
atrapalha a formação dos jovens brasileiros e prejudica 
significativamente o desenvolvimento nacional. 

No mês de julho foi divulgada pesquisa que apon-
tou os países em que a população é mais feliz no mun-
do. Nessa ordem, os cinco primeiros colocados foram 
Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Holanda. 
Não é segredo para ninguém o quanto esses países 
investem em seus sistemas públicos de ensino e o 
quanto valorizam a educação.

Da mesma forma, os países de tradicional lide-
rança econômica no mundo, como Estados Unidos, 
Japão, Inglaterra, Alemanha e França, têm elaborados 
sistemas educacionais públicos e investem de forma 
permanente na educação de seus jovens. Seguramen-
te, a transmissão do conhecimento e a formação da 

cidadania estão na base da liderança desses países, 
que não poderia ter sido construída sem o apoio de 
um sólido sistema educacional público. 

Ocorre, então, que o Brasil, que já ocupa o 12º lu-
gar no ranking da felicidade e está entre as dez maiores 
economias mundiais, tem o terceiro pior índice de desi-
gualdade no mundo, de acordo com relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Na América Latina e Caribe, aliás, o Brasil empa-
ta com o Equador e só perde para a Bolívia e o Haiti 
em relação à pior distribuição de renda, um verdadei-
ro vexame.

O próprio relatório do Pnud se encarrega do diag-
nóstico. A maior dificuldade na América Latina é impedir 
que a desigualdade social se reproduza na geração 
subsequente. “A desigualdade reproduz desigualda-
de, tanto por razões econômicas como de economia 
política”, afirma o documento.

Nesse quesito, os números não são nada bons 
para o Brasil. Cerca de 58% da população brasileira 
mantém o mesmo status social de pobreza entre duas 
gerações, enquanto no Canadá e nos países nórdicos, 
por exemplo, esse índice é de 19%. “Estudos realizados 
em países com altos níveis de renda mostram que a 
mobilidade educacional e o acesso à educação supe-
rior foram os elementos mais importantes para deter-
minar a mobilidade socioeconômica entre gerações”, 
diz o relatório da ONU.

Assim, não é difícil entender o que estamos fa-
zendo de errado ou o que estamos deixando de fazer. 
Falta transformar a educação, em todos os níveis, 
em prioridade nacional. É na escola que se transmi-
te o conhecimento, que se constroem a cidadania e 
o progresso das nações, uma geração após a outra. 
Se é possível dizer que o Brasil avançou – e, de fato, 
o Brasil avançou –, ainda há uma enormidade a fazer 
no campo da educação.

Segundo relatório do Unicef relativo a 2009, 97,6% 
das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos estão 
matriculados na escola. O atendimento a crianças de 
4 a 6 anos cresceu, alcançando 77,6% da população 
nessa idade em 2007.

Esses números indicam realizações importantes, 
e o Brasil ocupa o 16º lugar no ranking dos avanços na 
direção das metas do programa Educação para Todos. 
Esse programa, que foi firmado por 156 países, em Dacar, 
no Senegal, em 2000, estabeleceu metas educacionais a 
serem alcançadas pelos seus signatários até 2015.

Contudo, na medida em que avançamos para o 
ensino médio, os problemas – além da falta de profes-
sores – tornam-se maiores. Segundo análise do Ipea, 
82% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade já fre-
quentam a escola, mas 44% dos adolescentes ainda 
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não concluíram o ensino fundamental, e apenas 48% 
cursam o ensino médio na faixa etária adequada. 

Lamentavelmente, ainda temos analfabetismo 
no País. Do total das crianças nordestinas com 10 
anos de idade, 12,8% não sabem ler. A média nacio-
nal nessa faixa etária é de 5,5%. E 2,4% das crianças 
entre 7 e 14 anos estão fora da escola. Pode parecer 
pouco, mas são 680 mil crianças, mais do que toda a 
população do Suriname.

Pior ainda é o analfabetismo funcional. O Instituto 
Paulo Montenegro levanta, desde 2001, o indicador de 
analfabetismo funcional, que pesquisa anualmente a 
capacidade de leitura, escrita e cálculo da população 
brasileira entre 15 e 64 anos. E de acordo com os da-
dos do Instituto, em 2007, os analfabetos funcionais 
ainda eram 32% da população brasileira entre 15 e 
64 anos de idade.

Mas ainda assim estamos avançando – isso é 
inegável –, embora a passos lentos e apesar de es-
tarmos devendo muito nos aspectos qualitativos do 
ensino. É o que mostra o Ideb, Índice de Educação 
Básica, que mede a qualidade da educação em uma 
escala de zero a dez.

Considerando que a educação é a mola propul-
sora da cidadania e do progresso, precisamos elegê-la, 
repito, como prioridade nacional. Precisamos nos dedi-
car a formar professores bem preparados, a construir 
escolas de qualidade e a equipá-las com o que há de 
melhor para as nossas crianças.

Da mesma forma, a gestão do setor educacional 
precisa ser qualificada, e seus dirigentes, treinados. A 
desburocratização da administração das escolas é fun-
damental para que nada falte ao trabalho fundamental 
de ensinar as nossas crianças.

Os currículos precisam ser revistos e adequa-
dos à nossa realidade. As escolas técnicas – voltadas 
para a formação de profissionais de nível médio, bem 
preparados para as atividades econômicas da sua 
região de atuação – precisam se tornar outra priori-
dade nacional.

Só assim estaremos dando ao Brasil as condições 
que lhe faltam para se tornar um país mais próspero, 
mais feliz e menos desigual. É o que, penso, almeja-
mos todos. E é o que só alcançaremos por meio da 
educação.

Só para encerrar aqui, Senador Jayme Campos, 
eu gostaria de citar o que anda acontecendo na nossa 
região de Sinop e Cuiabá. Uma passagem aérea da 
empresa Trip, a única que serve a nossa região, chega 
a cobrar R$200,00, e, quando o vôo é muito procurado, 
chega a aumentar até R$800,00. É um absurdo! É um 
descaso que a empresa faz com a população que usa 
dos seus serviços, e realmente os vôos estão lotados, 

apesar da passagem custar mais que ir ao exterior. É 
preciso, Senador Jayme Campos, que realmente mais 
empresas idôneas venham a ocupar esse espaço que 
realmente tem lugar ali na nossa região de Sinop, vo-
ando até Cuiabá.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Jorge Yanai, aceite a nossa total soli-
dariedade no momento em que lembra o choque que 
o mundo todo levou com a bomba sobre Hiroshima e 
Nagasaki.

A nossa total solidariedade a V. Exª, que, neste 
momento, demonstrou ao povo japonês.

Como é um orador inscrito e um Líder, como Lí-
der, passamos a palavra, neste momento, ao Senador 
Antonio Carlos Valadares e, em seguida, falará, como 
orador inscrito, o Senador Jayme Campos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia ter-
minar este período de esforço concentrado sem falar 
sobre um assunto que diz respeito ao futuro de cada 
um dos Senadores e Deputados que estão participan-
do deste pleito eleitoral. 

Seria de minha parte uma omissão imperdoável, 
se, dentro do que estou vendo, assistindo e ouvindo, 
simplesmente fizessem ouvidos de mercador, fazen-
do de conta que nada estivesse acontecendo e me 
ausentasse totalmente de uma opinião sobre o mo-
mento político vivido pelo País e o futuro de nossas 
gerações. 

Há poucos instantes, o Senador José Nery falou 
sobre a condenação ou a negação do registro do ex-
Governador do Distrito Federal, Roriz, pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, com base no Projeto Ficha Limpa. O 
Projeto Ficha Limpa é, sem dúvida alguma, um grande 
avanço se nós quisermos falar sobre reforma política, 
porque a sua vigência vai contribuir ou já está contri-
buindo para uma pureza na vida democrática do Brasil, 
para evitar a concorrência desleal durante a eleição e 
que nós tenhamos, no exercício dos cargos públicos, 
seja no Legislativo, seja no Executivo, pessoas com-
prometidas com a decência, com a ética, com o Brasil, 
com esse povo sofrido que trabalha nas fábricas, que 
constroi a grandeza da nossa Nação na zona rural, 
enfrentando a seca, as intempéries, as cheias, as ca-
sas caindo sobre suas cabeças, a violência urbana, 
que está chegando ao campo; um povo que merece 
uma boa representação, um povo que merece que, no 
exercício dos cargos públicos nós tenhamos o máximo 
de cuidado para poder bem representá-lo.

Eu acho que, Sr. Presidente, do jeito que está, 
não dá para continuar. Parece até que, muito embora 
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haja aumentado o rigor da legislação, não há nenhum 
receio de agentes políticos – eu não estou falando só 
no meu Estado, estou falando em todo o Brasil – que 
são candidatos e que usam de todos os meios pos-
síveis e imagináveis para chegarem aqui, na Câmara 
ou no Senado. Do jeito que está, volto a dizer, não dá 
para continuar. 

Todos os candidatos, quando registram a sua 
candidatura à Presidência da República, falam em 
reforma política. Foi assim quando da eleição de Fer-
nando Henrique Cardoso, quando da eleição do nosso 
Presidente Lula e, agora, todos os candidatos, com a 
maior ênfase, expressam a sua vontade, o seu desejo 
de que haja uma reforma política para acabar com as 
distorções do sistema eleitoral em nosso País.

Quando se fala em reforma política, não pense-
mos apenas em reforma do voto, da eleição, da forma 
como são eleitos os candidatos. Temos de pensar mais 
longe. Para pensarmos mais longe, jamais poderíamos 
nos iludir que uma reforma política verdadeira será feita 
com a participação, a animação e o entusiasmo deste 
Congresso e do futuro Congresso. Por quê? Porque é 
por meio dos métodos hoje utilizados que uma grande 
parte dos congressistas é eleita, significando dizer que 
esses que se elegem nesse sistema podre não desejam 
mudar, porque se beneficiaram desse sistema. 

Então, o que é que eu prego? Que haja uma 
reforma política a ser realizada por uma Assembleia 
Nacional Constituinte exclusiva. Isto é, Deputados que 
sejam eleitos com a missão exclusiva de fazer a cha-
mada reforma política. O povo poderá delegar a essa 
Constituinte a possibilidade de fazer uma reforma tri-
butária, um novo sistema de Governo, parlamentaris-
mo ou presidencialismo. A reforma tributária até hoje 
nenhum Presidente conseguiu fazer. A reforma política, 
até hoje, depois da Constituição de 1988, nenhum Pre-
sidente conseguiu. Esse sistema de governo que hoje 
nós temos é um sistema de governo mitigado, no qual 
as medidas provisórias, que são instrumentos, meca-
nismos de um regime parlamentarista, são utilizados 
pelo regime presidencialista no Brasil.

Então, Sr. Presidente, a continuidade desse sis-
tema vai redundar em mais frustrações, em mais dis-
torções, em mais inconveniências para a vida política 
nacional, em mais fraudes ocultas ou descobertas. Ora, 
quem não sabe que, depois dessa eleição, surgirão 
novos escândalos? Porque, de dois em dois anos, já é 
lei, que, seja por financiamento irregular, seja por que 
coisa for, sempre aparecem os escândalos.

Uma reforma política que venha a adotar uma 
nova forma de o eleitor escolher o candidato, seja numa 
lista organizada pelos Partidos, seja por meio do voto 
distrital, em que metade...

(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço mais cinco mi-
nutos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Já estão concedidos, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado a V. Exª.

Pelo voto distrital misto, em que metade seja de 
Deputados escolhidos pelo voto direto do eleitor, e a 
outra parte, os outros 50%, por meio do voto no Par-
tido, como acontece em alguns países, inclusive na 
Alemanha.

O financiamento público de campanha para pro-
mover não digo a igualdade, mas uma aproximação 
dos candidatos menos aquinhoados com aqueles que 
dispõem de milhões que podem gastar nas eleições.

A fidelidade partidária, a fidelidade das alian-
ças, porque os partidos hoje, infelizmente, adotam a 
fidelidade de boca para fora. Com as alianças, ocorre 
a mesma coisa: da boca para fora. Na realidade, não 
existe nenhuma fidelidade nos pleitos eleitorais. As 
alianças são rompidas de forma escancarada, de for-
ma cínica, e nada acontece.

Por quê? Porque o sistema partidário no Brasil 
é frágil. Os partidos não têm nenhuma força, as alian-
ças não têm nenhuma credibilidade, não há comando, 
não há controle. Os partidos fazem o que querem, os 
candidatos fazem o que querem. Não há disciplina a 
comandar o processo eleitoral em nosso País, sim-
plesmente porque não há partidos.

Nós aprovamos aqui, Senador Jayme Campos, 
algumas sugestões que foram para a Câmara dos De-
putados. Por exemplo, nós criamos aqui a possibilida-
de do financiamento público de campanha. Foi uma 
emenda de minha autoria. A possibilidade da criação 
da federação de partidos políticos, na qual você podia 
juntar dois ou mais partidos. Os partidos continuavam 
com a sua identidade, coexistindo dentro de uma fede-
ração. Isso poderia redundar no seguinte: uma redução 
de partidos, sem acabar com os partidos. Porque há 
preocupação em não acabar com os partidos, o que 
seria, do ponto de vista da nossa Constituição, contra 
a pluralidade partidária. Ora, se nós juntarmos 10 ou 
15 partidos numa federação e tivermos um presiden-
te da federação, um líder no Congresso, um líder na 
Câmara, um líder no Senado, que prejuízo tomarão 
esses partidos políticos?

E nós passaríamos a ter as federações e mais 
uns quatro ou cinco partidos e não 32 partidos como 
existem já registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 
Como pode haver financiamento público de campanha 
desse jeito? Como pode haver fidelidade partidária? 
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Como pode haver sinceridade na condução da gover-
nabilidade?

Como o Presidente da República, seja Lula, seja 
Dilma, seja quem for, pode governar desse jeito? Não 
pode. É impossível governar desse jeito, porque você 
tem que lidar... Aqui mesmo, temos 17 partidos. De-
zesseis ou dezessete aqui no Senado Federal. Na 
Câmara, há não sei quantos.

Um dia desses, fui a uma reunião de líderes, qua-
se que a sala do Presidente da República não dava 
para aconchegar todo mundo tantos os partidos ali 
representados. Eu acho que esta é uma República do 
faz de conta. É não levar a sério o que outros países 
levam a sério.

Com esse desabafo, Sr. Presidente, queria termi-
nar a minha participação nesse esforço concentrado. 
Não poderia ficar calado diante do que estou vislum-
brando não só agora nesta eleição, mas nas futuras 
eleições. Entra eleição, passa eleição, é tudo a mes-
mice. Todo mundo reclamando que ninguém suporta 
mais. E aí? Ninguém suporta, mas todo mundo está 
dentro do sistema.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Antonio Carlos?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Concedo a V. Exª um aparte, com muito 
prazer, Senador Jayme Campos.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª, na 
sua lucidez e sobretudo com sua experiência política, 
falou aqui com muita perfeição. Imagino que esse seja 
o pensamento de todos nós. Eu, particularmente, não 
sou da sua idade, mas estou próximo. Esse desmonte 
na política brasileira, ou seja, esse balcão de negócios 
que virou nos últimos anos, foi fruto do regime da dita-
dura. V. Exª se lembra muito bem da época do PSD, da 
UDN, do PTB do saudoso Getúlio Vargas, de Juscelino 
Kubitschek, do próprio Jânio Quadros. Quando a di-
tadura veio, desmontou-se os partidos, veio o regime 
de exceção, com a Arena 1, com a Arena 2, e depois 
surgiu o MDB etc. Para mim, particularmente, foi um 
dos maiores responsáveis em relação a essa política 
hoje nojenta que nós vemos. Na verdade, os métodos 
usados tanto pelos políticos – uma grande maioria, não 
todos, é claro, é natural, temos exceção –, como os 
métodos usados pelo próprio eleitor. Temos que mudar 
essa cultura urgentemente, porque está insuportável. 
Os partidos políticos, a grande maioria, viram um bal-
cão de negócios. Forma-se um partido muitas vezes 
de família, aqui no Brasil – pai, mãe, filho, sobrinho –, 
e se constitui uma agremiação partidária. E passa a 
ser o quê? Quem dá mais leva esse partido para a sua 
coligação, para o seu apoio. Um pequeno tempo de te-
levisão, vai dar 0,5 minuto, um minuto. Ah, venha para 

cá. Quanto que é? Então, urgentemente, temos que 
fazer a reforma política no Brasil. Temos que buscar o 
financiamento público de campanha. É inadmissível que 
o Brasil tenha trinta e tantos partidos. Ora, partidos que 
às vezes cabem dentro de uma Kombi. E esse cidadão 
usa de horário gratuito de televisão, alguns recebem 
repasses de recursos diante da legislação eleitoral 
que permite que os partidos recebam recursos. E não 
vejo saída se não a de fazer uma reforma política. V. 
Exª fala aqui, e acho que é o desejo, o sentimento de 
todos aqui, mas o senhor está traduzindo de tal for-
ma que todos nós estamos entendendo, e a socieda-
de brasileira que lhe assiste agora está entendendo 
perfeitamente o seu raciocínio, sobretudo, o que quer 
vê da política brasileira. Portanto, acho que não só no 
Projeto Ficha Limpa, ficha suja, que foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, naturalmente têm que ser feitas 
algumas correções. Acho que foi feito de forma pre-
cipitada. Não houve uma discussão ampla com a so-
ciedade, sobretudo um debate, para que pudéssemos 
aperfeiçoá-lo de tal maneira que este Projeto pudesse 
com certeza fazer justiça, limpar da política brasileira 
os maus políticos, aqueles que usam muitas vezes de 
artifícios não corretos com a história republicana. E eu 
defendo a tese, Senador Antonio Carlos Valadares, 
de acabarmos com a reeleição. É outro instrumento 
de jogo desigual. Não podemos permitir em hipótese 
alguma que a reeleição continue, na medida em que 
o cidadão que está no exercício do cargo usa aqui-
lo como se fosse um instrumento pessoal para fazer 
campanha para ele ou para seu partido. De maneira 
que V. Exª vem em um feliz momento no qual estamos 
acabando com esse esforço concentrado desta sema-
na e voltaremos dia 31; vem num momento oportuno, 
fazendo um alerta, fazendo com que desperte dentro 
do Congresso Nacional a possibilidade de discutirmos 
aqui a reforma da política brasileira. Já foi criada uma 
comissão para começar a discutir. Então, temos que 
colocar em prática.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Código Eleitoral. Estou falando de uma 
coisa mais ampla.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Mais am-
pla. É isso mesmo.

E discutir, como V. Exª disse, a reforma tributária 
e outros assuntos pertinentes com a real situação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Até o sistema de Governo, se for o 
caso.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Até o siste-
ma de Governo. Concordo em gênero e número com 
V. Exª. Cumprimento-o e parabenizo-o pela feliz fala 
na noite de hoje.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Vou abreviar o meu 
término, para que V. Exª venha a ocupar a tribuna.

Temos propostas de exclusão da nossa Cons-
tituição do dispositivo da reeleição. Eu mesmo sou o 
autor, o Senador Alvaro Dias e outros tantos. Apresen-
tamos, e o Senado ainda não se debruçou sobre esse 
assunto da reeleição.

Existe uma outra proposta, a do recall dos maus 
políticos, aqueles políticos que decepcionam a popu-
lação, que se tornam governantes irresponsáveis, re-
lapsos. Nos Estados Unidos, se o governante não está 
dando certo – em outros países também existe isso –, 
o eleitor faz uma lista, vamos dizer assim, de 10% do 
eleitorado, dependendo do percentual - cada País vai 
adotar seu percentual -, e aí se faz uma nova eleição. 
Foi assim que Schwarzenegger se elegeu Governa-
dor da Califórnia.

É isso aí. Achamos que a reforma não é só eleito-
ral. A reforma passa pelo sistema eleitoral, passa pela 
substituição dos governantes através do voto direto, 
como é o recall, passa pelo voto distrital misto ou pela 
lista fechada de candidatos, como acontece em vários 
países da Europa, e também se deve acabar com o 
voto proporcional, o voto que desune os partidos, pois 
o seu adversário não é de outro partido, está dentro do 
mesmo partido. É o correligionário usando da máquina 
calculadora para saber a melhor forma de derrotar o 
companheiro de partido.

Portanto, Sr. Presidente, essa é a minha opinião, 
esse é o meu pensamento. Eu estou falando porque o 
presidente da OAB, um grande presidente, disse que 
os políticos se recusam, têm certo receio de falar so-
bre reforma política. Reforma política só se menciona 
durante as crises de Estado; quando há uma crise 
institucional para derrubar um presidente por isso ou 
por aquilo. Aí se fala em reforma política. 

Eu estou falando em reforma política antes que 
aconteça uma crise institucional, no momento em que 
há verdadeira calmaria, um verdadeiro silêncio, um con-
sentimento sobre tudo isso que está acontecendo. Mas 
eu não posso, de maneira alguma, omitir-me diante do 
que está havendo. Eu não posso, de maneira alguma, 
até me manifestar de forma preocupada com relação à 
eleição lá no meu Estado, porque eu estou muito bem 
colocado nas pesquisas. Não é com isto que eu estou 
preocupado, com a minha eleição. Eu estou preocu-
pado com a futura geração do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Valadares, enquanto o Senador Jayme 
Campos vem à tribuna, eu quero demonstrar a mesma 
preocupação de V. Exª.

Estou há 24 anos no Congresso. Véspera de 
processo eleitoral, eu ouço falar em reforma tribu-
tária, novo pacto federativo e reforma política. V. Exª 
tem toda a razão. E acaba nunca acontecendo. Eu 
não vi uma reforma tributária ser feita aqui; do novo 
pacto federativo, eu não vejo nem discussão durante 
o período, e, reforma política, é a mesma coisa, V. Exª 
tem toda a razão. Por isso V. Exª faz bem, está muito 
tranquilo, que eu sei, lá, e fiz declaração para V. Exª: 
vai voltar com uma grande votação. Não é o seu caso. 
Mas agora ficar só no discurso, como eu vejo, eterna-
mente, novo pacto federativo, nova reforma tributária, 
uma grande reforma política e não sai. Por isso V. Exª 
tem toda a razão. 

Senador Jayme Campos, V. Exª está com a pa-
lavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Senador Jayme, quero agradecer o 
aparte de V. Exª. Eu me emocionei tanto com a sua 
opinião que esqueci de lhe agradecer e registrar nos 
Anais desta Casa a sua contribuição ao processo de-
mocrático em nosso País. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, o senhor merece muito mais do que isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve 
até pelo adiantado da hora e sobretudo em respeito 
até aos nossos servidores aqui do Senado. 

Aparentemente adentramos num período de trans-
formações sociais e de avanços na mentalidade cole-
tiva, quando a igualdade e a liberdade formam a base 
da convivência humana. Digo aparentemente porque 
dados revelados nesta semana pela Secretaria de Po-
líticas das Mulheres da Presidência da República são 
simplesmente aterradores. Segundo esses números, 
o índice de violência doméstica cresceu 112% no País 
nos primeiros seis meses de 2010, comparados com 
o ano anterior. 

É assustador tomar contato com essa realidade 
inconveniente. Os atendimentos efetuados pelo Ligue 
180, telefone disponível para denúncias e consultas de 
mulheres e crianças ameaçadas, registraram a marca 
de 343 mil ligações de janeiro a julho deste ano. Trata-
se de um volume inaceitável, Sr. Presidente, para uma 
sociedade que se autoproclama tolerante e pacifista.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, as lições de violên-
cia começam cedo, e em casa. Como agirá na rua um 
jovem que vê a humilhação física e a degradação mo-
ral da sua própria família? Como planeja o futuro uma 
criança que se depara com a mutilação da dignidade 
dos seus entes queridos?

As vítimas deste flagelo estão sempre indefesas 
diante da autoridade do pai ou do provedor. São vítimas 
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caladas, assustadas e resignadas com seu sofrimento 
cotidiano. Sentem-se, na maioria das vezes, impedidas 
afetivamente de denunciar seus algozes.

Segundo os números relatados pela Secretaria 
de Políticas das Mulheres, dos 343 mil atendimentos, 
62 mil deles foram registros de atos de violência, sen-
do 36 mil de lesão corporal, 23 mil de violência moral 
ou psicológica, mil de violência sexual e, ainda, 8 mil 
ameaças. Os indicadores ainda apontam que 68% 
dos casos são atos presenciados pelos filhos do ca-
sal, sendo que, em 16% deles, os filhos são agredidos 
junto com a mãe. É uma realidade triste e lamentável, 
Senador Paulo Paim.

Diante desse quadro que nos envergonha a to-
dos, estou preparando um projeto de lei, em conjunto 
com minha assessoria, criando o cadastro nacional dos 
agressores das mulheres e das crianças, para segregar 
os malfeitores, intolerantes e violentos do relaciona-
mento natural com as famílias. Precisamos conhecê-
los para saber conviver com eles, para combatê-los e 
proteger suas vítimas. 

Se a nossa sociedade foi capaz de produzir um 
Estatuto dos Torcedores, que afasta brigões e arrua-
ceiros dos estádios de futebol; por que não elaborar, 
Senador Paulo Paim, um programa de identificação dos 
agressores de seus próprios familiares, limitando os 
seus direitos, bem como restrições de crédito com enti-
dades oficiais e proibição de contratos e nomeação em 
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais? 

Como o Estatuto do Torcedor, em que o castigo 
perdura por apenas três anos, no caso do cadastro dos 
agressores, a pena também seria aplicada por um pe-
ríodo determinado, no caso, cinco anos. No entanto, o 
seu principal objetivo não é meramente punitivo, mas 
sim de conscientizar o agressor do caráter hediondo 
de seu comportamento. O Estado deve oferecer meios 
para que ele possa se reabilitar. Assim sendo, não ha-
vendo nenhuma ocorrência no tempo determinado e o 
agressor aceitando participar de terapias, tratamento 
psicológico e programas de apoio social junto com os 
seus; após cinco anos seu nome será retirado deste 
lamentável rol, e ele reassumirá um relacionamento 
sadio e normal com a família e a sociedade.

Sr. Presidente, quem ama não mata. Quem ama 
não agride! Aquele que se utiliza da violência contra os 
seus desce ao último degrau da degeneração huma-
na. O cadastro que eu proponho é tão somente uma 
forma de oferecer chance de uma vida melhor para 
os dois lados dessa triste face que mancha a vida de 
uma parte significativa das nossas famílias, tanto a 
das vítimas, quanto a do agressor.

Portanto, Senador Paulo Paim, eu acho que o mí-
nimo que nós temos de fazer aqui como congressistas 

é aprovar um projeto desse para nós cadastrarmos e 
sabermos de fato dessas pessoas que cometem es-
sas barbaridades contra mulheres, de acordo com os 
dados estatísticos que temos aqui da Secretaria de 
Política para as Mulheres da Presidência da Repúbli-
ca deste País.

É um processo meritório com o qual, acima de 
tudo, nós poderemos evitar e, se possível, de uma vez, 
acabarmos ou reduzirmos esses números alarmantes 
da sociedade brasileira com que, lamentavelmente, 
nós temos de conviver.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos, 
pelo seu pronunciamento. 

Ao concluir os trabalhos da sessão de hoje, eu 
quero, mais uma vez, registrar que eu tenho apresen-
tado uma série de pronunciamentos sobre um estudo 
belíssimo feito pelo Professor Arno Augustin. O Pro-
fessor Arno Augustin é um companheiro meu de gran-
des jornadas e, pelo seu mérito, é o atual Secretário 
do Tesouro Nacional.

No estudo intitulado Inserção do Rio Grande do 
Sul no novo ciclo de crescimento do Brasil, o Secre-
tário Augustin fala das excepcionais condições que 
se apresentam para o desenvolvimento harmônico e 
sustentado do País.

Ele é mais específico: diz que o nosso Rio Gran-
de tem que se posicionar para aproveitar, da maneira 
mais ampla possível, essas fantásticas condições que 
se apresentam hoje no nosso País. 

Como o estudo é dividido em quatro capítulos, 
abordei cada um deles em meus pronunciamentos. 
Esse é o quarto.

No primeiro deles, senhores e senhoras, falei da 
solidez atual de nossos fundamentos macroeconômi-
cos. Falei sobre a redução da vulnerabilidade externa, 
o rigoroso controle da inflação, a melhoria das condi-
ções de crédito proporcionadas pela queda da taxa 
de juros e por adequadas políticas públicas. Falei do 
fortalecimento da posição fiscal. Falei da capacidade 
da ação anticíclica. Falei sobre todos esses fatores 
consolidados ao longo dos últimos oito anos. Hoje, ao 
mesmo tempo, são a causa e a consequência dessa 
nossa invejável situação. 

Conseguimos entrar, Srªs e Srs. Senadores, numa 
espécie de círculo virtuoso positivo quase mágico, e 
queira Deus que nós possamos nele permanecer por 
muito tempo.

Num segundo momento, falei da crise e do seu 
enfrentamento. Com base no trabalho do Secretário, 
mostrei quão importantes foram para o País as corajo-
sas medidas adotadas pelo Governo Lula no momen-
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to em que o fantasma da crise econômica mundial se 
colocava em 2008 como uma ameaça assustadora ao 
nosso desenvolvimento.

Naquelas circunstâncias dificílimas, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a postura do Presidente, fir-
me, tomando medidas de recuperação da liquidez, tanto 
em moeda estrangeira quanto na moeda doméstica, e 
uma política fiscal ativa, com destaque para a redução 
de tributos, a elevação do crédito junto ao BNDES, 

junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco 
do Brasil, e a abertura de mais linhas de crédito para 
investimentos, o Plano Safra 2009/2010, a expansão 
dos investimentos do PAC, o Programa Minha Casa, 
Minha Vida, a manutenção e a expansão de progra-
mas sociais e as medidas de apoio aos Estados e 
Municípios. Tudo isso contribuiu, com certeza, de for-
ma decisiva, para que pudéssemos sair da crise com 
o menor prejuízo possível, se compararmos com os 
outros países, inclusive do Primeiro Mundo.

Com base no estudo do Secretário Augustin, 
falei do novo ciclo de crescimento que se afigura à 
nossa frente, com investimentos públicos e privados 
cada vez mais elevados, com o desenvolvimento cada 
vez maior do nosso mercado doméstico, com o cres-
cimento de nossa participação no comércio mundial, 
com a grande atratividade da economia brasileira, 
com o nosso Produto Interno Bruto tendo crescido à 
base – diria – de 4% em média nos últimos seis anos, 
mesmo com a crise. O que se depreende do cenário 
atual é que o Brasil, hoje, está mais preparado para 
retomar o crescimento do que em qualquer momento 
dos últimos quarenta anos.

Por certo não é, senhores e senhoras, de repetir 
aqui, agora, todos os números que mostram com cla-
reza tais conclusões, uma vez que já foram apresen-
tados nos pronunciamentos anteriores. E, quando há 
números, não há quem questione. Essa é a lição que 
aprendemos ao longo da vida. Contra os números não 
existem argumentos plausíveis

Passo, portanto, a destacar, com muita clareza, 
neste último capítulo, o estudo feito pelo Secretário 

que trata especificamente das finanças públicas do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

O setor público, todos sabemos, desempenha 
um papel importantíssimo no crescimento econômico 
e social, podendo induzir o crescimento como também 
a redução das desigualdades. A questão, porém, é que 
historicamente uma série de restrições vêm dificultan-
do ações do Estado e do nosso País. A complexidade 
do sistema tributário, a excessiva vinculação de recei-
tas, o nível de endividamento a que chegaram tanto 
a União como os Estados e Municípios, e ainda, sem 
sombra de dúvida, a heterogeneidade entre os entes 
em termos de estrutura fiscal, características regio-
nais e perfis econômicos – todos esses fatores, enfim 
- têm atuado no sentido de inibir o bom desempenho 
do setor público.

Por fim, eu concluo dizendo que o Rio Grande 
do Sul tem características que tornam a situação difí-
cil, tem peculiaridades que vêm afetando diretamente 
a gestão das finanças públicas. De um lado, temos a 
atividade econômica, especialmente aquela voltada 
ao agronegócio e à exportação, que é muito afetada 
por variáveis externas e pelos rumores do mercado 
interno ao redor do mundo.

Enfim, senhoras e senhores, ao encerrar, eu 
quero deixar esse documento e que ele seja conside-
rado na íntegra.

O documento aponta caminhos para a retomada 
do crescimento do nosso Estado, o Rio Grande do Sul. 
Tenho certeza de que essa é uma grande contribui-
ção que estaremos dando para o debate, no sentido 
de que o crescimento volte, com toda a força, para o 
meu querido Estado do Rio Grande do Sul.

Dando por lido este documento,vou encerrar a 
presente sessão.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-

blicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e pro-

jeto de resolução que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-

dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, Ofícios de Ministros de Estados 

que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – As informações foram encaminhadas, em cópia, 

aos Requerentes.

Sobre a mesa, Avisos de Ministros de Estados 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Foi anexada cópia da comunicação referente ao 
Requerimento nº 190, de 2010, ao processado do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 300, de 2008, que continua 
com a tramitação interrompida, aguardando resposta 
ao Requerimento nº 191, de 2010.

O Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2008, e 
os Requerimentos nºs 1.498, de 2009; 46 e 191, de 

2010, ficarão na Secretaria-Geral da Mesa aguardando 
as informações solicitadas. Os demais Requerimentos 
vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 130, de 2010, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comuni-
cando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 197, de 2004. 

É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comuni-
ca ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 34, de 2010-CN 
(nº 854/2010 – BNDES GP, na origem), do Presidente 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, encaminhando ao Congresso Na-

cional, em cumprimento ao artigo 1º, § 6º, da da Lei 

nº 11.948, de 16 junho de 2009, o relatório Gerancial 

Trimestral do BNDES referente ao segundo trimestre 

de 2010

É o seguinte o ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do ofício que acaba de ser lido.

Leitura: 4-8-2010
Até 9-8 prazo para publicação e distribuição dos rela-
tórios da matéria;
Até 24-8 prazo para apresentação de relatório;
Até 31/8 prazo para apresentação de emendas; e
Até 7-9 prazo para apresentação, publicação e enca-
minhamento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Papaléo Paes 
e Renan Calheiros 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 Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “MEUS QUERIDOS 
DITADORES”, publicada pela revista IstoÉ em sua 
edição de 14 de julho de 2010.

A matéria destaca que apesar da tradição demo-
crática da diplomacia brasileira, Lula agrada líderes 
autoritários e menospreza direitos humanos. Tudo em 
nome de bons negócios.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs Sena-
dores, estamos todos de acordo quanto à necessidade 
de mais recursos para a área da Saúde. Não há quem 
discorde quanto às deficiências colossais que, ainda 
hoje, vitimam os serviços públicos de Saúde em nosso 
País. Os avanços no setor, indiscutivelmente obtidos 
nas últimas décadas, por mais importantes e meritó-
rios que sejam, mostram-se ainda tímidos em relação 
à demanda. Por isso, mais que nunca, é imperioso que 
nos mobilizemos para exigir a aprovação, pela Câmara 

dos Deputados, da regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 29, que trata justamente da fixação de 
percentual a ser obrigatoriamente aplicado pelo Poder 
Público, em suas três instâncias, na Saúde.

O Senado Federal fez sua parte, aprovando a 
matéria. Todavia, ao chegar à Câmara dos Deputa-
dos, onde a maioria governista é acentuadamente 
maior, a votação simplesmente emperrou! Tem razão 
o ex-Ministro, ex-Senador e ex-Governador José Ser-
ra quando, por ocasião do 26º Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde, realizado nos últimos 
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dias de maio, na cidade gaúcha de Gramado, culpou a 
base governista pela perda de recursos para a Saúde, 
a começar pelo fim da CPMF.

No Encontro, Serra assumiu dois importantes 
compromissos, os quais faço questão de aqui registrar: 
o treinamento de técnicos de enfermagem em número 
suficiente para atender a demanda nacional e a ime-
diata regulamentação da Emenda Constitucional nº 29. 
Antes, porém, penso ser de justiça lembrar que foi no 
governo Fernando Henrique Cardoso – governo, por-
tanto, do PSDB – que se instituiu o vitorioso Programa 
Saúde da Família, o PSF de tão importantes resultados. 
Governo, aliás, de que fez parte José Serra, inclusive 
como Ministro da Saúde.

Que compromissos Serra assumiu para a área da 
Saúde? Em primeiro lugar, a decisão moralmente es-
sencial: eleito Presidente da República, jamais permitirá 
o loteamento de cargos em setor tão estratégico para 
a Nação, justamente por agir diretamente no cotidiano 
da imensa maioria da população. Nesse sentido, o pré-
candidato do PSDB alinha-se aos que não admitem o 
loteamento político, ou seja, a barganha mais abjeta 
em troca de apoio, na área da Saúde. 

Em suma, o compromisso abraçado por José 
Serra traduz-se pelo respeito mais absoluto à função 
original que se pensou para as agências reguladoras, 
norteando sua criação. Na prática, Serra se compro-
mete a enxergar nessas agências, inclusive na Saú-
de, funções de Estado, nunca instrumentos postos à 
disposição dos interesses conjunturais de governos. 
Como sabiamente afirmou o ex-Governador de São 
Paulo, “a saúde não pode se submeter ao mercado 
de troca-troca”.

Na mesma ocasião, José Serra se comprometeu 
a regulamentar a Emenda 29, logo nos primeiros me-
ses de seu eventual governo. Para tanto, logicamente, 
é fundamental que a Emenda seja efetivamente apro-
vada pelo Congresso Nacional. Daí o sentido do apelo 
que faço, neste momento, às lideranças do Governo 
Federal, instando-as a permitir que a matéria seja vo-
tada na Câmara dos Deputados.

Em verdade, o Brasil conhece um importante 
precedente no que concerne ao estabelecimento de 
determinado percentual do montante arrecadado pelo 
Poder Público para ser investido na área social. Trata-
se da Emenda apresentada pelo saudoso Senador 
João Calmon, com justiça denominada de Emenda 
Calmon, a qual, aprovada, definiu o mínimo a ser 
anualmente investido, na Educação, pela União, pelos 
Estados e pelos Municípios, além do Distrito Federal. 
Por fim, graças à pressão de setores organizados da 
sociedade e à sensibilidade dos Constituintes, a tese 

foi encampada – com percentuais ampliados, diga-se 
– pela Constituição de 1988.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se está 
pedindo favor algum para a área da Saúde. Sabendo-a 
essencial para construção de uma sociedade menos 
desigual e verdadeiramente cidadã, o que se exige é 
que o setor não fique à mercê da boa vontade de go-
vernantes de plantão. O que não se admite mais é que 
as verbas indispensáveis ao funcionamento regular dos 
serviços públicos de Saúde estejam sujeitas a cortes 
arbitrários e a liberações eventuais.

Sabemos todos, aliás, que não basta a existên-
cia dos recursos para que a área funcione bem. É 
fundamental haver a correta gestão desses recursos, 
algo impossível de acontecer se cargos forem lotea-
dos politicamente. Antes de tudo, porém, é importante 
ressaltar que, a despeito da competência do Ministro 
José Gomes Temporão, competência que Serra e eu 
reconhecemos, os problemas persistirão enquanto a 
Saúde não for, efetiva e verdadeiramente, prioridade 
do Governo Federal. A inaceitável demora da Câmara 
dos Deputados em votar a regulamentação da Emenda 
29 – uma Câmara, repito, em que o Governo dispõe 
de folgada maioria – é a demonstração cabal de que 
essa prioridade simplesmente inexiste!

Finalizo meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
confiando na sensibilidade das lideranças governa-
mentais, razão pela qual acredito na liberação de sua 
bancada, na Câmara dos Deputados, para a aprova-
ção da legislação que regulamenta a Emenda Cons-
titucional nº 29. Assunto dessa magnitude transcende 
a posições partidárias, a interesses pontuais e a divi-
dendos eleitorais.

É questão de justiça. É questão de respeito aos 
brasileiros, sobretudo dos mais humildes.

É questão de vontade de ver um Brasil mais dig-
no, mais feliz, mais cidadão!

Muito obrigado!
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como líder do PMDB, estou empenhado, 
juntamente com as demais lideranças da Casa e com 
o Presidente José Sarney, para votarmos, no chamado 
esforço concentrado, matérias que sejam importantes 
para a sociedade brasileira.

Por isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, sugeri 
ao Presidente Sarney que incluísse, na pauta desse 
esforço concentrado do Senado, uma proposta de 
emenda constitucional, de minha autoria, que vincula 
recursos orçamentários para a segurança pública.

É a PEC nº 60, que apresentei em 2005 e que 
já está pronta, faz dois anos, para votação no plená-
rio desta Casa.
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Além de garantir a aplicação de percentuais mí-
nimos em ações de segurança pública, a PEC 60 ga-
rante que os recursos destinados para a segurança 
pública não sofrerão quaisquer formas de limitação no 
empenho ou movimentação financeira.

A PEC 60 também impede que recursos da segu-
rança pública sejam aplicados em outras finalidades.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, essa PEC 60, 
de 2005, foi totalmente construída em parceria com os 
secretários de segurança pública do Brasil, no período 
em que estive à frente da Presidência desta Casa.

Além dessa legitimidade institucional, Sr. Presi-
dente, devo informar que a PEC 60 é um texto verda-
deiramente equilibrado, na medida em que estipula 
uma transição para a implantação desses “pisos” de 
despesas com segurança pública.

Assim, no caso dos municípios, por exemplo, eles 
terão até 2 anos para se adaptarem às novas regras.

Essas alterações da PEC também só serão im-
plementadas após um ano da promulgação da emen-
da constitucional, permitindo a realização dos ajustes 
necessários. 

Por fim, a vinculação obrigatória de recursos para 
a segurança pública que propomos na PEC 60 é para 
um período de 5 anos. 

Não se trata, portanto, de uma vinculação orça-
mentária “eterna”, mas uma garantia de estabilidade 
para gastos com segurança pública no médio prazo.

Outro ponto importante da PEC 60, a PEC da 
segurança pública, é a criação de um fundo específico 
para as despesas com ações de segurança.

Isso asseguraria maior estabilidade das fontes 
de financiamento para os gastos com segurança pú-
blica.

Esse fundo, Sr. Presidente, seria composto da 
seguinte forma: 5% da receita dos impostos federais 
e 9% dos impostos estaduais e municipais, incluídas 
as transferências.

A blindagem dos recursos da segurança públi-
ca, portanto, é o objetivo maior dessa PEC de nossa 
autoria.

E a sua aprovação é um caminho para podermos 
planejar melhor as ações de segurança pública, em 
todas as localidades do Brasil.

Os estados brasileiros e os municípios do Brasil 
certamente irão ganhar com a aprovação da PEC da 
Segurança Pública.

Em Alagoas, por exemplo, dados da Secretaria 
de Defesa Social, indicam que, em 2009, foram regis-
tradas quase 43 mil ocorrências criminosas.

Em Maceió, segundo esses dados, foram regis-
trados 92 homicídios para cada 100 mil habitantes, 

em 2009. No Estado como um todo, são 64 homicídios 
para cada 100 mil habitantes.

Para fins comparativos, entre 2002 e 2006, a 
média de homicídios para cada 100 mil habitantes, no 
Brasil, foi de 75,15. 

Como se observa, Alagoas, infelizmente, apre-
senta nível elevado de homicídios, o que exige ações 
firmes, concretas e imediatas.

Não há como enfrentar esse quadro sem ações 
planejadas, sem a qualificação dos profissionais da 
segurança pública e sem investimentos em inteligên-
cia policial.

A propósito, a PEC do piso salarial dos policiais, 
outra luta da qual muito me honra haver participado, de-
verá ser votada amanhã na Câmara dos Deputados.

E essa é a nossa contribuição: aprovar, aqui no 
Senado Federal, mais uma PEC para a Segurança 
Pública: A PEC 60, de 2005

Ela vai garantir recursos exclusivos e estáveis 
para as despesas com a segurança pública na União, 
Estados e Municípios.

Como disse antes, falo das despesas com a qua-
lificação de policiais, com o piso nacional dos policiais, 
com a maior presença ostensiva de policiais nas ruas 
e com um sistema estratégico de inteligência das in-
vestigações.

Enfrentar todas as mazelas da criminalidade e 
da violência, senhor presidente, requer uma ação co-
ordenada do Estado Brasileiro.

E aí é que a PEC 60, de 2005, se apresenta 
com uma alternativa adequada e equilibrada para que 
possamos avançar nessa tarefa de enfrentamento da 
bandidagem. 

A PEC 60, que dá estabilidade aos recursos or-
çamentários da segurança pública, penso eu, também 
é um reconhecimento ao trabalho de tantas mulheres 
e homens, que dedicam boa parte de suas vidas ao 
exercício profissional da segurança pública do Brasil.

Gostaria, assim, de, novamente, pedir a todos 
os senadores, a todos os líderes, para que a PEC 60, 
de 2005, a PEC da segurança pública, seja aprovada 
rapidamente no Senado.

Esse é o meu desejo, Sr. Presidente. 
Esse é o desejo da sociedade brasileira.
Sociedade que, cada vez mais, exige um Estado 

democrático de direito, mas que também exige um Es-
tado forte, firme e atuante, na garantia da segurança 
dos seus cidadãos.

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

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 46 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Regis Fichtner* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)

Minoria-DEM - José Bezerra* (S)

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 - Belini Meurer* (S)

Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (S)

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 ( PSDB, DEM ) (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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009

Prazo final prorrogado: 17/07/2010
MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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 ( PSDB, DEM )

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 ( PSDB, DEM )

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )

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 ( PSDB, DEM )

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) (1,5)

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.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. 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 ( PSDB, DEM )

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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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Designação: 09/07/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)

1. Senador Marco Maciel   (DEM)
2. Senador Adelmir Santana   (DEM)

3. Senador Cícero Lucena   (PSDB)
4. Senador Alvaro Dias   (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Renan Calheiros   (PMDB)
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB) (1)

Senador Eduardo Suplicy   (PT) (1)

1. Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

2. Senador Augusto Botelho   (PT) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRAZOS

RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 13.09.2010 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 14 a 20.09.2010 (art. 374, V)

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)

PARECER FINAL: 21 a 27.09.2010 (art. 374, VI)
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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) (111)

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) (37,93,105)

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) (11,41,94,104)

 4.  Belini Meurer   (PT) (36,106,114)

 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) (56,59,112)

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) (64,67,88,91,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,95,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,92)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,108,116)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Níura Demarchi   (PSDB) (52,107,110,113)

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 Bezerra   (DEM) (5,45,109,115)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, 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. 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).
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 Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. 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)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)

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 ( PSDB, DEM )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7,15)

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.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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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.  Belini Meurer   (PT) (31,32,107,114)

 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)

Regis Fichtner   (PMDB) (6,56,110,116)

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) (49,74,80,111)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Níura Demarchi   (PSDB) (46,108,112,113)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (20,66,100,105,106)

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 Bezerra   (DEM) (4,40,109,115)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.



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).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
111. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
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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 ( PSDB, DEM )

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
VAGO (8,18)  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.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
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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 ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (6)

Papaléo Paes   (PSDB) (9,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,12,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (5)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (8,14,15)  1.  VAGO (3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (7)  1.  João Durval   (PDT) (11)

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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. 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).
5. 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).
6. 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.
7. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. 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.
9. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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).
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).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
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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 ( PSDB, DEM )

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 (101)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (30,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (30)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Belini Meurer   (PT) (30,111,113)

Tião Viana   (PT) (34,47,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,38)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,47)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (61,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (57,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,58,65,103,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,68,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,69,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,63,76,102,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (46,62,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (40)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (48,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (49)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43,110)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,52,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,72)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,70,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (51)  1.  Gim Argello (45,108,109)

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 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador 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, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. 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.
26. 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.
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, 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).
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, 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).
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
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 Raimundo Colombo 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 Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. 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).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
63. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. 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).
69. 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).
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70. 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).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, 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).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador 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).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)

Belini Meurer   (PT) (33,76,78,80,96,115,120)

VAGO (35,85,86,87,98,101,109)

 1.  VAGO (1,31,110)

 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 (56,108)

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) (15,17,54,119)

 7.  VAGO (61,107)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi   (PSDB) (4,42,116,118,121)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,52)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

José Bezerra   (DEM) (13,48,117,122)

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 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).
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 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).
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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).
115. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Ideli Salvatti   (PT) (7,11,23)

Paulo Paim   (PT) (8,12)

Inácio Arruda   (PC DO B) (14)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (11,12,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,20)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (17)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (10)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,18)

 2.  VAGO (10)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (9,13)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,15)

PDT
Cristovam Buarque (7,19)  1.  VAGO (19)

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 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).



14. Em 30.09.2009, o Senador 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).
15. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
17. 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).
18. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. 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).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (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).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (5)

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).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. 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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (25)

Marina Silva   (PV) (7,25,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (26,56,60)

João Ribeiro   (PR) (20)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (23)

 2.  César Borges   (PR) (22)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (40,47,48,49,53,59)

Hélio Costa   (PMDB) (40,55,57)

VAGO (38,50,54,58)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (33,61,62)

Kátia Abreu   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,14)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (29)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,28,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,34)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,27,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,15)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (19)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (18)

PTB
Gim Argello (6,35)  1.  Sérgio Zambiasi (35)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

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 Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
15. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. 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.
18. 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.
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, 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.
21. 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.
22. 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.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. 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).
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, 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).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
55. O Senador 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).
56. 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).
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).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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).
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9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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)

Regis Fichtner   (PMDB) (35,43,80)

VAGO (34,68,72,75)

VAGO (10,12,33,77)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (2,25,78,81)

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.  João Faustino   (PSDB) (16,47,60,62,79)

 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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. 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).
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).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

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 ( PSDB, DEM )
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)

Regis Fichtner   (PMDB) (4,101,103)

 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 ( PSDB, DEM )
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 Bezerra   (DEM) (23,27,56,100,102)

 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).
100. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
101. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes
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Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
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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 ( PSDB, DEM )

José Agripino   (DEM) (5)

Romeu Tuma   (PTB) (3)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,2)

 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 Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. 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).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Belini Meurer   (PT) (18,90,92)

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)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

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 ( PSDB, DEM )
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).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).

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) (57,58)

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) (27)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (23)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,26)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (32,47,55,56)

Valter Pereira   (PMDB) (1,45)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,44)

Almeida Lima   (PMDB) (42)

 1.  VAGO (48,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (46)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (43,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (38,65,66)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (36)

Adelmir Santana   (DEM) (33)

Lúcia Vânia   (PSDB) (17)

Marconi Perillo   (PSDB) (20)

Sérgio Guerra   (PSDB) (19,61)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (29,63,64)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (35,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,31)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,30)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (18)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,22,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (21)

PTB (5)

Gim Argello (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,16,40)  1.  João Durval (15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador 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.
26. 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).
27. 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.
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, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
32. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
34. Em 17.02.2009, o Senador 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.
35. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
36. 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.
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. 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).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. 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).
57. 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).
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).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

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 (76,78)

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) (20,60,61,62,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,37,41,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (40,48)

Gerson Camata   (PMDB) (36,44)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (42,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,43)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (39,46)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (35,47,82,85)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (26,76,78)

José Bezerra   (DEM) (27,80,84)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

João Faustino   (PSDB) (13,53,55,64,66,83)

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) (25,81)

 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 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).
36. 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).
37. 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).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
42. 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).
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).



44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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 Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. 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).
77. 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).
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).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
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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 (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3,12)

 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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
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).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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 ( PSDB, DEM )
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) (18,69)

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) (38,65,73)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (2,53,56,58,61,72,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,77)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (28,70,71)

 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador 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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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. 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)
70. 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).
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 Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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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 ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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) (2,17)

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

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM) (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG) (15)

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 ( PSDB, DEM )
VAGO (11)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (6)

VAGO (6)

 1.  VAGO (10)

 2.  VAGO (9)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (6)

 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:  14/07/2010
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
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. 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.
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. 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.
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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  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)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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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 16 (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)  
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