
 
 
 CONGRESSO NACIONAL 
 
 
 
ANAIS DO SENADO FEDERAL 

 

ATAS DA 138ª SESSÃO À 139ª SESSÃO DA 
   4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 

    VOLUME 34 Nº 53 
    05 DE AGOSTO A 10 DE AGOSTO 

 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

SUBSECRETARIA DE ANAIS. 
BRASÍLIA – BRASIL 

2010 



VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL 

1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966. 

Senado Federal 
Subsecretaria de Anais - SSANS 
Via N 2, Unidade de Apoio I. 
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.  
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823-    
v. ; 27 cm. 
Quinzenal. 

Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela 
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no 
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972. 

Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado 
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 1946-     

1. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal,   Subsecretaria de Anais. 

CDD 341.2531 
CDU 328(81)(093.2)



 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL  
 

COMISSÃO DIRETORA 
(2009-2010) 

 
 
 

PRESIDENTE            Senador     JOSÉ SARNEY  ( PMDB-AP) 
1º VICE-PRESIDENTE Senador      MARCONI PERILLO ( PSDB-GO) 
2º VICE-PRESIDENTE  Senadora   SERYS SLHESSARENKO ( PT-MT) 
1º SECRETÁRIO  Senador      HERÁCLITO FORTES ( DEM-PI) 
2º SECRETÁRIO  Senador     JOÃO VICENTE CLAUDINO ( PTB-PI) 
3º SECRETÁRIO  Senador     MÃO SANTA  ( PMDB-PI) 
4º SECRETÁRIO  Senadora   PATRÍCIA SABOIA  ( PDT-CE) 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 
 
 

   1º Senador  CÉSAR BORGES  ( PR-BA) 
   2º Senador  ADELMIR SANTANA  ( DEM-DF) 
   3º Senador  CÍCERO LUCENA  ( PSDB-PB) 
   4º Senador  GERSON CAMATA  ( PMDB-ES) 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - 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 - Selma Elias* (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
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015



ÍNDICE TEMÁTICO

Pág. Pág.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Manifestação favorável ao pleito dos represen-
tantes do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais 
Agropecuários que solicitou a transformação da re-
muneração em subsídio. Senador Arthur Virgílio. .. 7

ARTIGO DE IMPRENSA

Registro da matéria intitulada “Qual é a verda-
deira Dilma?”, publicada pela revista Época, edição 
de 12 de julho de 2010. Senador Alvaro Dias........ 109

Registro da matéria intitulada “O tucano alça 
voo”, publicada pela revista Veja, edição de 7 de 
abril de 2010. Senador Sérgio Guerra. .................. 112

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Comentários acerca da trajetória de Sua 
Excelência no Estado de Santa Catarina, com 
destaque às metas que pretende cumprir em seu 
mandato parlamentar como suplente do senador 
Leonel Pavan. Senadora Selma Elias. ................. 21

Aparte à senadora Selma Elias. Senadora 
Níura Demarchi. ..................................................... 22

DIREITOS HUMANOS

Manifestação em defesa dos direitos huma-
nos, com destaque à leitura da carta-compromisso 
contra o trabalho escravo, de iniciativa da Frente 
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, 
entregue aos candidatos de todos os estados bra-
sileiros. Senador José Nery. .................................. 24

EDUCAÇÃO

Considerações sobre a importância da edu-
cação para o desenvolvimento do País. Senador 
Acir Gurgacz. ......................................................... 673

ESTADO DEMOCRÁTICO

Relato sobre ocorrências que caracterizariam 
ameaças ao estado de direito democrático no País, 
entre os anos de 2002 a 2010, elencando as provi-
dências tomadas para a elucidação do fato. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 3

GOVERNO FEDERAL

Manifestação de confiança na seriedade de 
propósitos e forma de agir do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, em decorrência de reportagens 
sobre procedimentos no âmbito do Ministério da 
Fazenda. Senador Eduardo Suplicy. ...................... 11

Comentários acerca da reportagem intitulada 
“Uma confissão desconcertante. Ex-diretor da Previ 
conta que produziu dossiês contra oposicionistas a 
mando do presidente do Fundo de Pensão contro-
lado pelo PT”, publicada na revista Veja, com des-
taque à improbidade a aos bastidores do Governo 
Lula. Senador Alvaro Dias. .................................... 663

Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador 
Geraldo Mesquita Júnior. .................................... 665

Manifestação de indignação a respeito de 
matéria, citada no pronunciamento do senador Al-
varo Dias, em que o ex-diretor da Previ conta que 
produziu dossiês contra oposicionistas a mando 
do presidente do Fundo de Pensão controlado 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Senadora 
Níura Demarchi. ................................................ 667

HOMENAGEM

Homenagem ao empresário Moyses Israel 
pela sua contribuição na produção de energia re-
novável. Senador Arthur Virgílio. ............................ 7

Homenagem ao Santos Futebol Clube pela 
conquista da Copa do Brasil de 2010. Senador 
Eduardo Suplicy. ................................................. 14



II

Pág. Pág.

Cumprimentos à população dos Municípios 
de Cerejeiras e de Rolim de Moura, no Estado de 
Rondônia, os quais comemoram aniversário de 
emancipação política. Senador Acir Gurgacz. ....... 29

Homenagem à professora Eleika, pela dedi-
cação ao seu trabalho, e parabenização à ministra 
do Supremo Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, 
pela sua indicação para o cargo de corregedora 
do Conselho Nacional de Justiça. Senador José 
Bezerra. ................................................................. 32

Homenagem à emissora Rede União de 
Rádio e Televisão – TV União. Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. .................................................. 250

Homenagem à emissora Rede União de 
Rádio e Televisão – TV União. Senador Roberto 
Cavalcanti. .......................................................... 252

Homenagem à emissora Rede União de 
Rádio e Televisão – TV União. Senador Adelmir 
Santana.  ............................................................. 254

Homenagem à emissora Rede União de Rá-
dio e Televisão – TV União. Senador Alvaro Dias. . 256

Cumprimentos aos pais brasileiros, cujo dia 
foi comemorado em 8 de agosto de 2010. Senadora 
Níura Demarchi. ..................................................... 667

HOMENAGEM PÓSTUMA

Voto de pesar pelo falecimento do ex-deputa-
do Norton Macedo Correia, no dia 5 de outubro de 
2010, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná. 
Senador Alvaro Dias. ............................................. 23

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

Apresentação de projeto de lei que discipli-
na a divulgação e o financiamento das pesquisas 
eleitorais. Senador João Faustino. ......................... 686

MENSAGEM DO CONGRESSO NACIONAL

Mensagem do Congresso Nacional nº 97, 
de 2010 (nº 467, de 2010, na origem), que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministé-
rios da Educação, da Cultura e do Esporte, crédito 
especial no valor global de R$ 3.250.000,00 (três 
milhões e duzentos e cinquenta mil reais), para os 
fins que especifica. ................................................ 555

Mensagem do Congresso Nacional nº 98, de 
2010 (nº 468, de 2010, na origem), que abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Defesa, crédito especial 
no valor de R$ 10.119.340,00 (dez milhões, cento 

e dezenove mil e trezentos e quarenta reais), para 
os fins que especifica, e dá outras providencias. .. 555

Mensagem nº 99 do Congresso Nacional, 
de 2010 (nº 469, de 2010, na origem), que abre ao 
Orçamento de Investimento para 2010 crédito es-
pecial no valor total de R$ 8.351.313.00, em favor 
de Furnas Centrais Elétricas S.A., para os fins que 
especifica. .............................................................. 555

Mensagem do Congresso Nacional nº 100, 
de 2010 (nº 470, de 2010, na origem), que abre ao 
Orçamento de Investimento para 2010 crédito su-
plementar no valor total de R$ 1.306.483.220,00, 
em favor de empresas do Grupo Eletrobras, para 
os fins que especifica. ........................................... 555

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem nº 239, de 2010 (nº 466/2010, 
na origem), que comunica ao Senado Federal a 
ausência do presidente da República do País nos 
dias 6 e 7 de agosto de 2010, em viagens oficiais 
à Venezuela e à Colômbia.  ................................... 56

Mensagem nº 243, de 2010 (nº 459/2010, na 
origem), que restitui autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 173, de 2008, de iniciativa do presi-
dente da República, que regulamenta o exercício 
da profissão de instrutor de trânsito, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.302, de 2010. .............. 555

MULHER

Comentários acerca dos 6 anos de existência 
da Lei Maria da Penha, com destaque aos casos 
de violência contra a mulher ainda registrados no 
País. Senadora Serys Slhessarenko...................... 15

Aparte à senadora Serys Slhessarenko. 
Senador José Bezerra. ...................................... 19

Aparte à senadora Serys Slhessarenko. 
Senadora Níura Demarchi. ................................ 19

Aparte à senadora Serys Slhessarenko. 
Senador José Nery. ........................................... 19

PARECER

Parecer nº 1.191, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 86, de 2010 (nº 5.491, 
na Casa de origem), de iniciativa do procurador-
-geral da República, que dispõe sobre a criação 
de cargos e funções nos quadros de pessoal dos 
ramos do Ministério Público da União. Senador 
Demóstenes Torres. ............................................ 34



III

Pág. Pág.

Parecer nº 1.192, de 2010 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício “S” 
nº 24, de 2008 (nº 83/2008, na origem), do presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, que encaminha ao 
Senado Federal cópia dos acórdãos proferidos nos 
Recursos Extraordinários nºs 556664-1 e 559882-
9, pelos quais o Plenário daquela Corte declarou 
a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 
nº 8.212, de 1991, e do parágrafo único do art. 5º 
do Decreto Lei nº 1.569, de 1977 (tramitando em 
conjunto com o Ofício nº S/25/2008). Senador De-
móstenes Torres. ................................................... 92

Parecer nº 1.193, de 2010 (da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária), sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 44, de 2010 (nº 2.486/2007, na 
Casa de origem), de iniciativa do presidente da 
República, que dá nova redação ao caput do art. 
15 da Lei nº 7.678, de 1988, que dispõe sobre a 
produção, circulação e comercialização do vinho e 
derivados da uva e do vinho, na forma que especi-
fica. Senador Gerson Camata. .............................. 99

Parecer nº 1.194, de 2010 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre 
a Sugestão nº 4, de 2009, de iniciativa da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB)/Distrito Federal, a 
qual propõe a apresentação de Projeto de Lei que 
modifica a redação do § único do art. 38 e acres-
centa o § 9º ao art. 65, os artigos 93-A, 93-B, os §§ 
3º e 4º ao art. 113 da Lei nº 8.666, de 1993 – Lei de 
Licitações e Contratos; acrescenta o § 4º ao art. 50 
da Lei nº 9.784, de 1999, acrescenta o inciso VIII 
ao art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, e acrescenta 
o artigo 305-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – 
Código Penal. Senador Paulo Paim. ...................... 259

Parecer nº 1.195, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 217, de 2010 (nº 1.407/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Cultural Decisão (ACD) para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Bocaína do Sul, Estado de Santa Catarina. 
Senador Flávio Arns. ............................................. 269

Parecer nº 1.196, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 231, de 2010 (nº 2.140/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação de Proteção à Maternidade e 
Infância de Governador Mangabeira para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Governador Mangabeira, Estado da Bahia. Senador 
Antonio Carlos Júnior. ............................................ 273

Parecer nº 1.197, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 245, de 2010 (nº 2.200/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Santo Antônio do Caiuá para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná. Sena-
dor Flávio Arns. ...................................................... 277

Parecer nº 1.198, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 246, de 2010 (nº 2.202/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária Conde FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Conde, Estado da Bahia. Senador 
Antonio Carlos Júnior. ............................................ 281

Parecer nº 1.199, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 250, de 2010 (nº 2.213/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação dos Amigos do Bairro do Aeroporto 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Breves, Estado do Pará. Senador Fle-
xa Ribeiro. .............................................................. 285

Parecer nº 1.200, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 257, de 2010 (nº 2.231/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Taguaí para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Taguaí, Estado de 
São Paulo. Senador Marcelo Crivella. ................... 290

Parecer nº 1.201, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 265, de 2010 (nº 2.221/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Amor e Servir para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itajuípe, Es-
tado da Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior. ..... 294

Parecer nº 1.202, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 270, de 2010 (nº 2.252/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga concessão 
à Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 



IV

Pág. Pág.

onda média na cidade de Barcarena, Estado do 
Pará. Senador Flexa Ribeiro. ................................. 298

Parecer nº 1.203, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 273, de 2010 (nº 2.255/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Defesa Cultural e 
Artístico de Paiçandu (ACP) para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Paiçandu, 
Estado do Paraná. Senador Flávio Arns. ............... 302

Parecer nº 1.204, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 275, de 2010 (nº 2.259/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Rádio Cultural Kanhru (ARCK) 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina. 
Senador Flávio Arns. ............................................. 306

Parecer nº 1.205, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 282, de 2010 (nº 2.263/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Cultural Comunitária Transvida 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Curralinho, Estado do Pará. Senador 
Flexa Ribeiro. ......................................................... 310

Parecer nº 1.206, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 283, de 2010 (nº 2.265/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural e Artística de Radiodifusão 
Comunitária Laminense para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lamim, Es-
tado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 314

Parecer nº 1.207, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 284, de 2010 (nº 2.266/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária e Cultural de Novo 
Horizonte para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Novo Horizonte, Estado 
de São Paulo. Senador Marcelo Crivella. .............. 318

Parecer nº 1.208, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
286, de 2010 (nº 2.276/2009, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Comunicação e Cultura Cícero Alves 
(ACCCA) para executar serviço de radiodifusão co-

munitária na cidade de Pirapemas, Estado do Ma-
ranhão. Senador Roberto Cavalcanti. ...................... 322

Parecer nº 1.209, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 309, 
de 2010 (nº 2.088/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção e Movimento Comunitário Beneficente Cultural 
Cidadania Taquaritubense para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Taquarituba, 
Estado de São Paulo. Senador Gerson Camata. .... 326

Parecer nº 1.210, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 313, de 2010 (nº 2.163/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Ondas FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na ci-
dade de Colômbia, Estado de São Paulo. Senador 
Eduardo Azeredo. .................................................. 330

Parecer nº 1.211, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 314, de 2010 (nº 2.164/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Difusora Natureza FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Euclides da Cunha Paulista, Estado de 
São Paulo. Senador Eduardo Azeredo. ................. 334

Parecer nº 1.212, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 316, de 2010 (nº 2.168/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de São José do Vale do Rio Preto, Estado 
do Rio de Janeiro. Senador Marcelo Crivella. ........ 338

Parecer nº 1.213, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 319, de 2010 (nº 2.172/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio e Televisão Belo Monte Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará. 
Senador Flexa Ribeiro. .......................................... 342

Parecer nº 1.214, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 335, de 2010 (nº 2.049/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Tiradentes Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 



V

Pág. Pág.

médias na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais. Senador Hélio Costa. ...................... 346

Parecer nº 1.215, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 346, de 2010 (nº 2.326/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Movimento Comunitário Ativa 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mongaguá, Estado de São Paulo. Se-
nador Gerson Camata. .......................................... 350

Parecer nº 1.216, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 347, de 2010 (nº 2.330/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Goianésia do Pará para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Goianésia do 
Pará, Estado do Pará. Senador Flexa Ribeiro. ...... 354

Parecer nº 1.217, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 352, de 2010 (nº 2.368/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Torres & Camargo Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Estrela D´Oeste, Estado de São Paulo. 
Senador Renato Casagrande. ............................... 358

Parecer nº 1.218, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 362, de 2010 (nº 2.147/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à TV Bauru S.A. para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Bauru, Estado de São Paulo. Senador Renato 
Casagrande. .......................................................... 362

Parecer nº 1.219, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 384, de 2010 (nº 2.331/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação de Comunicação Social e Cul-
tural do Baixo Tocantins para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Barcarena, 
Estado do Pará. Senador Flexa Ribeiro. ................ 366

Parecer nº 1.220, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 392, de 2010 (nº 2.388/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação dos Moradores do Alto da Gangorra 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Iguatu, Estado do Ceará. Senador 
Roberto Cavalcanti. ............................................... 371

Parecer nº 1.221, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 403, de 2010 (nº 1.993/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Manaus, Estado do Amazo-
nas. Senador Arthur Virgílio. .................................. 375

Parecer nº 1.222, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
416, de 2010 (nº 2.223/2009, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Canaã 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia. Se-
nador Valdir Raupp. ............................................... 379

Parecer nº 1.223, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 421, de 2010 (nº 2.305/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária Cultural Educacio-
nal de Dom Eliseu – Pará para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Dom Eliseu, 
Estado do Pará. Senador Flexa Ribeiro. ................ 384

Parecer nº 1.224, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 431, de 2010 (nº 2.430/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Querência (ACQUER) 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Querência, Estado de Mato Grosso. 
Senador Jorge Yanai. ............................................. 388

Parecer nº 1.225, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 432, de 2010 (nº 2.437/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Patativa Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão. 
Senador Cícero Lucena. ........................................ 392

Parecer nº 1.226, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 439, de 2010 (nº 2.323/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 



VI

Pág. Pág.

em onda média na cidade de Prainha, Estado do 
Pará. Senador Flexa Ribeiro. ................................. 396

Parecer nº 1.227, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 450, de 2010 (nº 2.469, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são ao Sistema Integrado de Radiocomunicação 
Ltda. (SIR) para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de São 
Joaquim da Barra, Estado de São Paulo. Senador 
Renato Casagrande. .............................................. 400

Parecer nº 1.228, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 468, 
de 2010 (nº 2.478/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária e Cultural do Povoado Jenipapo –La-
garto/Sergipe para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lagarto, Estado de Sergipe. 
Senador Antonio Carlos Valadares. ........................... 404

Parecer nº 1.229, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 472, de 2010 (nº 2.242/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio Simpatia Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Chapada, Estado do Rio Grande do Sul. 
Senador Sérgio Zambiasi. ..................................... 408

Parecer nº 1.230, de 2010 (da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 482, de 2010 (nº 2.475/2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação do Movimento de Ra-
diodifusão de São Valério do Sul para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Valério do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
Senador Sérgio Zambiasi. ................................... 412

Parecer nº 1.231, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
483, de 2010 (nº 2.484/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Miguelina de Rádiodifusão Comunitária 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Miguel das Missões, Estado do 
Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Zambiasi. ...... 416

Parecer nº 1.232, de 2010 (da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 485, de 2010 (nº 2.498/2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 

autorização à Associação Vida Nova para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo. 
Senador Renato Casagrande. ............................. 417

Parecer nº 1.233, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 487, de 2010 (nº 2.518, de 2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio FM Princesa Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Itabaiana, Estado de 
Sergipe. Senador Antonio Carlos Valadares. ......... 421

Parecer nº 1.234, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 490, de 2010 (nº 2.545/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação do Movimento de Radiodifusão 
Comunitária São Francisco de Assis para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia. Senador 
Antonio Carlos Júnior. ......................................... 425

Parecer nº 1.235, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
495, de 2010 (nº 2.440/2010, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Alzira da Silva Corrêa para exe-
cutar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Luís Eduardo Magalhães, 
Estado da Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior. . 429

Parecer nº 1.236, de 2010 (da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 501, de 2010 (nº 2.564/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Manaus, Estado 
do Amazonas. Senador Arthur Virgílio. .................. 434

POLÍTICA AGRÍCOLA

Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senador 
José Bezerra. ......................................................... 9

Considerações acerca da importância do 
estímulo à agricultura familiar para o agronegócio. 
Senadora Serys Slhessarenko. ............................. 15

Considerações acerca das exposições agro-
pecuárias realizadas no Estado de Rondônia em 
agosto de 2010, cujo objetivo principal foi fomentar 
o comércio da pecuária e dos produtos agrícolas. 
Senador Acir Gurgacz. .......................................... 673



VII

Pág. Pág.

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Apelo no sentido de que sejam estabelecidos 
canais de comunicação entre as autoridades com-
petentes e os condutores de triciclos que trabalham 
na fronteira amazonense, com o objetivo de solu-
cionar questões que envolvem o exercício dessa 
atividade comercial. Senador Arthur Virgílio. ......... 7

Comentários acerca do módulo operacio-
nal de desembarque de passageiros do aeroporto 
Marechal Rondon, em Cuiabá, do Estado de Mato 
Grosso. Senadora Serys Slhessarenko. ................ 15

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Elogios ao trabalho da pesquisadora Elisa 
Wandelli, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), sobre técnicas de manejo sus-
tentável dos recursos naturais da região amazôni-
ca, com destaque à adoção do extrativismo e da 
adubação com matéria. Senador Arthur Virgílio. ... 7

POLÍTICA ENERGÉTICA

Aparte ao senador Arthur Virgílio. Senadora 
Serys Slhessarenko. .............................................. 8

POLÍTICA EXTERNA

Questionamentos acerca do anúncio do pre-
sidente da República a respeito da concessão de 
asilo à cidadã iraniana Sakineh, para protegê-la 
do apedrejamento devido à acusação de adultério. 
Senador Alvaro Dias. ............................................. 3

Aparte ao senador Alvaro Dias. Senadora 
Níura Demarchi. ..................................................... 4

Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador 
Eduardo Suplicy. ................................................. 5

Saudação ao novo presidente do Parlamento 
do Mercosul, senador Aloizio Mercadante. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 675

POLÍTICA INTERNACIONAL

Considerações acerca da situação política 
entre Venezuela e Colômbia, depois do rompimento 
de relações diplomáticas entre os países. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 675

POLÍTICA TRIBUTÁRIA

Críticas à carga tributária praticada no Brasil. 
Senadora Níura Demarchi. .................................... 667

Aparte à senadora Níura Demarchi. Senador 
José Bezerra. ......................................................... 670

Aparte à senadora Níura Demarchi. Senadora 
Selma Elias. ........................................................... 671

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nº 519, de 
2010 (nº 2.538/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio 
Marco Zero Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Oiapoque, 
Estado do Amapá.  ................................................ 505

Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de 
2010 (nº 1.775/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.  ............ 508

Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de 
2010 (nº 1.798/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Agreste Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Santo Antônio, Estado do Rio Grande do Norte.  .. 511

Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de 2010 
(nº 2.123/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Re-
cord de Campos Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Campos 
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.  ................ 514

Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2010 
(nº 2.278/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associação 
de Comunicação e Cultura de Novo Brasil (Ascon) 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Novo Brasil, Estado de Goiás. ......... 518

Projeto de Decreto Legislativo nº 524, de 2010 
(nº 2.312/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Recreativa e Esportiva Grupo Manoel Marchetti 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ibirama, Estado de Santa Catarina.  523

Projeto de Decreto Legislativo nº 525, de 
2010 (nº 2.345/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão do Bairro de 
Ipanema (RVS FM) para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Valparaíso de 
Goiás, Estado de Goiás.  ....................................... 528

Projeto de Decreto Legislativo nº 526, de 2010 
(nº 2.371/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio 



VIII

Pág. Pág.

Vanguarda Limitada para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Marianópolis do Tocantins, Estado do Tocantins.  ..... 533

Projeto de Decreto Legislativo nº 527, de 
2010 (nº 2.418/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Desenvolvimento Comunitário de Morro 
Agudo de Goiás (Adescom) para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Morro 
Agudo de Goiás, Estado de Goiás.  ...................... 538

Projeto de Decreto Legislativo nº 528, de 
2010 (nº 2.435/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão de Mateiros 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mateiros, Estado do Tocantins.  ....... 542

Projeto de Decreto Legislativo nº 529, de 
2010 (nº 2.463/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Organização de Radiodifusão São Carlos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Goianésia, 
Estado de Goiás.  .................................................. 547

Projeto de Decreto Legislativo nº 530, de 2010 
(nº 2.464/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Agência Goiana de Comunicação (Agecom) para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás.  ................................................................... 551

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Projeto de Lei da Câmara nº 158, de 2010 (nº 
5.203/2009, na Casa de origem), que dispõe sobre as 
comissões intergestores do Sistema Único de Saúde e 
respectivas composições e dá outras providências.  440

Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 2010 
(nº 4.286/2004, na Casa de origem), que altera a 
Lei nº 7.369, de 1985, que institui salário adicional 
para os empregados no setor de energia elétrica, 
em condições de periculosidade, para tornar obri-
gatório o seguro contra acidentes pessoais.  ........ 446

Projeto de Lei da Câmara nº 160, de 2010 
(nº 1.267/2007, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de execução sonora do 
hino nacional brasileiro pelos órgãos públicos nas 
atividades que especifica.  ..................................... 450

Projeto de Lei da Câmara nº 161, de 2010 (nº 
1.985/2007, na Casa de origem), que altera o Anexo 
da Lei nº 5.917, de 1973, adicionando ao traçado 
da BR-080 o trecho desde o entroncamento da BR-
158 (Vila Ribeirão Bonito) - Ribeirão Cascalheira, 

passando por Alô Brasil, Canabrava do Norte, São 
José do Xingu, até a cidade de Matupá, no Estado 
de Mato Grosso.  ................................................... 452

Projeto de Lei da Câmara nº 162, de 2010 
(nº 3.729/2008, na Casa de origem), que denomina 
Ney Junqueira, Doutor José Humberto Rodrigues da 
Cunha, Professor Mário Palmério, Alexandre Jorge, 
Romes Daher, Adauto Pereira de Almeida e Major 
Geraldo da Silva Vieira os viadutos que especifica, 
localizados no perímetro urbano da cidade de Ube-
raba, no Estado de Minas Gerais.  ........................ 456

Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 2010 
(nº 4.923/2009, na Casa de origem), que denomi-
na Rodovia Adão Gasparovic o trecho da BR-163 
–entroncamento da BR-277 ao entroncamento da 
BR-467 - no Contorno Oeste da Cidade de Casca-
vel, no Estado do Paraná. ...................................... 463

Projeto de Lei da Câmara nº 164, de 2010 
(nº 5.255/2009, na Casa de origem), que confere 
ao Município de Taubaté, no Estado de São Paulo, 
o título de Capital Nacional da Literatura Infantil.  . 465

Projeto de Lei da Câmara nº 165, de 2010 (nº 
1.695/2007, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de exames oftalmológicos e auditivos 
nas escolas de ensino fundamental da rede pública.  . 467

Projeto de Lei da Câmara nº 166, de 2010 (nº 
694/1995, na Casa de origem), que institui as dire-
trizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs 3.326, 
de 1941, e 5.405, de 1943, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 1973, 
e 6.261, de 1975; e dá outras providências.  ......... 469

Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 2010 (nº 
4.260/2010, na Casa de origem), que institui o Dia 
Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas 
de Trânsito e dá outras providências.  ................... 497

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 
40, de 2010 (nº 467/2010, na origem), proveniente 
da Mensagem do Congresso Nacional nº 97, de 
2010, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor dos Ministérios da Educação, da Cultura e 
do Esporte, crédito especial no valor global de R$ 
3.250.000,00, para os fins que especifica. ............ 555

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 41, 
de 2010 (nº 468/2010, na origem), proveniente da 
Mensagem do Congresso Nacional nº 98, de 2010, 
que abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério da Defesa, 



IX

Pág. Pág.

crédito especial no valor de R$ 10.119.340,00, para 
os fins que especifica, e dá outras providencias. .. 565

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 42, de 
2010 (nº 469/2010, na origem), proveniente da Mensa-
gem do Congresso Nacional nº 99, de 2010, que abre ao 
Orçamento de Investimento para 2010 crédito especial 
no valor total de R$ 8.351.313.00, em favor de Furnas 
Centrais Elétricas S.A., para os fins que especifica. .... 577

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 
43, de 2010 (nº 470/2010, na origem), provenien-
te da Mensagem do Congresso Nacional nº 100, 
de 2010, que abre ao Orçamento de Investimento 
para 2010 crédito suplementar no valor total de R$ 
1.306.483.220,00, em favor de empresas do Grupo 
Eletrobras, para os fins que especifica. ................. 586

PROJETO DE LEI DO SENADO

Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2010 
(Complementar), que altera a Lei Complementar 
nº 123, de 2006, para incluir as farmácias de mani-
pulação entre as atividades beneficiárias do Regi-
me Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 
Senador Francisco Dornelles. ................................ 44

Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2010, 
que dispõe sobre a demarcação de terras indígenas 
e revoga o § 2º do art. 19 da Lei nº 6.001, de 1973 
(Estatuto do Índio), e o Decreto nº 1.775, de 1996. 
Senador Augusto Botelho. ..................................... 46

Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2010, 
que dispõe sobre a Política Nacional para os Bio-
combustíveis. ......................................................... 621

Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2010, que 
altera a Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), para facultar a portadores de 
diploma de curso superior não titulados em nível de 
pós-graduação o acesso ao magistério na educação 
superior, nas condições que especifica. .................... 654

Projeto de Lei do Senado nº 222, de 2010, 
que altera a Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
transporte público coletivo de passageiros. Senador 
Acir Gurgacz. ......................................................... 657

REQUERIMENTO

Requerimento nº 750, de 2010, que solicita 
homenagem de pesar, consistente em inserção 
em ata de voto de pesar e apresentação de con-
dolências à família, pelo falecimento, ocorrido na 
manhã do dia 5 de agosto de 2010, em Curitiba, 

do ex-deputado federal paranaense Norton Macedo 
Correia. Senador Alvaro Dias. ............................... 50

Requerimento nº 751, de 2010, o qual solicita 
informações ao ministro das Relações Exteriores 
a respeito das relações entre o Governo do Brasil 
e o da Bolívia. Senadora Kátia Abreu. ................... 51

Requerimento nº 752, de 2010, o qual solicita 
que seja considerada como desempenho de missão 
parlamentar oficial da Casa, no exterior, a participa-
ção de Sua Excelência nos dias 8 a 10 de agosto 
de 2010, por ocasião da XXV Sessão Plenária do 
Parlamento do Mercosul, na cidade de Montevidéu, 
Uruguai. Senador Inácio Arruda. ........................... 503

Requerimento nº 753, de 2010, o qual so-
licita que seja considerada como desempenho 
de missão no exterior, a participação de Sua Ex-
celência nos dias 9 e 10 de agosto de 2010, na 
XXV Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, 
na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Senador 
Sérgio Zambiasi. ............................................... 504

Requerimento nº 754, de 2010, que solicita 
licença para Sua Excelência se ausentar dos tra-
balhos da Casa no dia 10 de agosto de 2010, de-
vido à participação na XXV Sessão do Parlamento 
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, Uruguai. 
Senador Aloizio Mercadante. .............................. 504

Requerimento nº 755, de 2010, que solicita 
licença para Sua Excelência se ausentar dos tra-
balhos da Casa no dia 10 de agosto de 2010, de-
vido à participação na XXV Sessão do Parlamento 
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, Uruguai. 
Senadora Marisa Serrano. .................................. 504

Requerimento nº 756, de 2010, que solicita 
a retirada da tramitação do Projeto de Lei do Se-
nado n° 186, de 2010, de autoria do senador Acir 
Gurgacy, que altera a Lei n° 11.977, de 2009, que 
dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) e a regularização fundiária de assen-
tamentos localizados em áreas urbanas; altera o 
Decreto-Lei n° 3.365, de 1941, as Leis n°s 4.380, de 
1964, 6.015, de 1973, 8.036, de 1990, e 10.257, de 
2001, e a Medida Provisória n° 2.197-43, de 2001; 
e dá outras providências. Senador Acir Gurgacz. .. 504

SEGURANÇA PÚBLICA

Comentários acerca do aumento da violência 
em todo o País, especialmente no Estado de Ron-
dônia, com destaque à importância da educação no 
combate à criminalidade. Senador Acir Gurgacz. .. 29

Aparte ao senador Acir Gurgacz. Senador 
José Bezerra. ......................................................... 31



X

Pág. Pág.

TELECOMUNICAÇÕES

Considerações sobre reformulações na TV 
Cultura, medidas de enxugamento e redução dos 
gastos. Senador Eduardo Suplicy. ......................... 11

Leitura da carta encaminhada por Sua Exce-
lência ao presidente da Fundação Padre Anchieta 
e à Rádio e Televisão Cultura acerca da notícia de 

possível corte de programas e de funcionários da 
TV Cultura; e leitura da manifestação dos partici-
pantes do Programa Manos & Minas em relação a 
esse possível corte. Senador Eduardo Suplicy. ..... 675

Questionamentos sobre os valores elevados 
das tarifas de telefonia no Brasil, que colocam o País 
em segundo lugar do ranking mundial, atrás apenas 
da África do Sul. Senador Gerson Camata. ........... 686



40220 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 8 minu-
tos, e encerra-se às 17 horas e 19 minutos)

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
– Sobre a mesa, expediente que passo a ler comuni-
cando ao Plenário o afastamento do Senador Neuto 
De Conto, do PMDB de Santa Catarina.

Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 39, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o meu afasta-
mento do exercício do mandato para assumir o cargo 
de Secretário Executivo de Articulação Nacional do 
Estado de Santa Catarina, a partir do dia 05 de agosto 
do corrente, conforme o ato e termo de posse (fotocó-
pia em anexo), do Sr. Governador do Estado de Santa 
Catarina, publicado no Diário Oficial do Estado em 05 
de agosto de 2010.

Requeiro, ainda, nos termos do §3º do art. 56 da 
Constituição Federal, minha opção pela remuneração 
do mandato.

É o seguinte o expediente:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

39, II do Regimento Interno do Senado Federal, o meu 
afastamento do exercício do mandato para assumir o 
cargo de Secretário Executivo de Articulação  Nacio-
nal do Estado de Santa Catarina a partir do dia 5 de 
agosto do corrente, conforme Ato nº e Termo de Posse, 
fotocópia anexa, do Senhor Governador do Estado de 
Santa Catarina, publicado no Diário Oficial do Estado 
em 5 de agosto de 2010.

Requeiro ainda, nos termos do §3º do art. 56 da 
Constituição Federal, a minha opção pela  remunera-
ção do mandato.

Brasília, 5 de agosto de 2010. – Senador Neuto 
de Conto.

Ata da 138ª Sessão, não Deliberativa 
 5 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko,  
e dos Srs. José Nery e José Bezerra
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
O presente expediente vai à publicação.

Há oradores inscritos.
Convido para usar a tribuna o Senador Alvaro 

Dias do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srª Senadora Níura Demarchi, 
de Santa Catarina, nos últimos anos foram inúmeras 
as ameaças ao Estado de direito democrático em 
nosso País. 

Nós não podemos ficar omissos diante desses 
fatos. É evidente que alguém pode afirmar que não são 
fatos relevantes, são questões menores. No entanto, 
elas se somam e significam afronta ao Estado de di-
reito democrático, afronta constante à Constituição: 
os dossiês, as quebras de sigilo e o uso indevido de 
informação pública. 

Sr. Presidente, eu trago um relatório sobre essas 
ocorrências nos últimos anos.

2002 – Dossiê Cofre do Banco do Brasil (contra 
o tesoureiro de campanha Ricardo Sérgio).

2006 – Dossiê do caseiro Francenildo (quebra 
do sigilo bancário do caseiro que testemunhava contra 
Antônio Palocci, que acabou demitido).

2006 – Dossiê dos Aloprados (até hoje a Polícia 
Federal não descobriu de onde veio o dinheiro). É bom 
relembrar: uma mala era entregue a aloprados em São 
Paulo com R$1,7 milhão, e a tevê brasileira mostrou a 
imagem para todo o país. Até hoje não houve respon-
sabilização criminal. 

2008 – Dossiê do Cartão Corporativo, o chamado 
“banco de dados”, conforme o denominou o governo, 
contra a oposição na CPMI dos Cartões Corporativos. 
O inquérito relativo a esse dossiê da Casa Civil, ins-
taurado na Polícia Federal, não foi concluído. Recen-
temente divulgou-se que se retomava o inquérito. O 
inquérito estava paralisado, o delegado foi transferido 
e noticiou-se que novo delegado daria prosseguimento 
a esse inquérito, mas a conclusão é que até hoje não 
há responsabilização criminal relativamente a esse 
dossiê, que foi formatado na Casa Civil e veiculado 
pela imprensa.

2008 – Dossiê do Supremo Tribunal Federal (o 
grampo contra o Ministro Gilmar Mendes, gravado em 
diálogo com o Senador Demóstenes Torres). CPI do 
Grampo.

2009 – Dossiê Dilma/Lina Vieira (o sumiço da 
agenda e das fitas gravadas pela segurança do Palácio 
do Planalto que provam a reunião de Dilma com a ex-
Secretária da Receita Federal para agilizar processo 
contra o filho de Sarney. Em relação a esse dossiê, nós 
continuamos adotando as providências que nos cabe 

adotar. Ontem, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal aprovou requerimento 
de minha autoria para ouvir Demétrius, que sinaliza 
possuir cópia das imagens gravadas no Palácio do 
Planalto. Se isso for verdadeiro, nós estamos diante 
de uma mentira oficial da maior gravidade, que não 
pode permanecer impune. 

2010 – Dossiê Verde Oliva (violação do sigilo 
bancário de militares de alta patente não alinhados 
com o governo Lula). 

2010 – Dossiê Campanha Dilma (montado por in-
tegrantes da campanha de Dilma Rousseff contra José 
Serra, espalhando calúnias). Aqui é mais grave. Aqui 
descobriu-se que se organizava uma central de dossi-
ês, e divergências entre coordenadores de campanha 
da Ministra Dilma Rousseff abortaram o projeto de se 
utilizar informações maquiadas, manipuladas, a partir 
deste mês de agosto contra a candidatura José Serra. 
O Delegado Onésimo, que inclusive veio depor aqui na 
Comissão de Constituição e Justiça a nosso convite, 
denunciou a existência dessa “central de dossiês”.

2010 – Dossiê de Eduardo Jorge (quebra do si-
gilo fiscal do vice-presidente do PSDB com a tentativa 
de transformar em crime uma operação de venda de 
imóveis). A Corregedoria da Receita Federal confirmou 
que a quebra imotivada foi feita por servidora residente 
no ABC paulista. A quebra do sigilo fiscal de Eduardo 
Jorge tinha o objetivo de abastecer a central de dos-
siês, operada por marginais da política que trabalham 
nos subterrâneos da atividade pública, reunindo infor-
mações e distorcendo-as para alvejar seus adversários 
com objetivos eleitoreiros.

Ontem também a Comissão de Justiça aprovou 
requerimento de minha autoria que convoca a Srª Antô-
nia, essa servidora que, a meu ver, está sendo utilizada 
como despiste para acobertar o responsável maior por 
esse crime. Ela própria já desmentiu, disse que não é 
responsável por essa quebra de sigilo. 

Essa tentativa de fazer com que a corda arre-
bente do lado mais fraco não é nova neste governo. É 
um governo que admite a existência do crime e não 
admite a existência de criminosos.

Os artífices principais do crime são acobertados 
e apresentam ou apontam ou acusam coadjuvantes 
para que eles assumam a responsabilidade dos seus 
superiores. 

Neste caso, queremos oferecer oportunidade à 
servidora Antônia para que, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania do Senado, ela possa se 
defender. Na verdade, trata-se de oferecer a ela o direito 
à defesa, uma vez que foi acusada de ser responsável 
pela quebra do sigilo fiscal.

3ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 40223 

Nós não entendemos que seja ela a responsável. 
Se, eventualmente, pudesse ter sido a responsável 
pela quebra do sigilo, foi responsável em um segun-
do plano, porque, certamente, recebeu determinação. 
Então, não há como aceitarmos passivamente a tese 
do coadjuvante. Não! Há que se buscar o responsá-
vel principal.

2010 – Dossiê do Vice de Marina Silva (quebra do 
sigilo fiscal do dono da Natura, candidato a Vice na cha-
pa de Marina Silva). Enquanto era apenas empresário, 
nada aconteceu com ele. Senadora Níura, depois que 
ele se tornou candidato, Vice de Marina Silva, passou 
a ser alvo também dos marginais da política, aqueles 
que devassam a intimidade das pessoas, bisbilhotam a 
vida alheia para manipular informações maldosamente 
a fim de utilizá-las na campanha eleitoral.

2010 – Dossiê do Fogo Amigo, dossiê montado 
contra Guido Mantega, Ministro da Fazenda, na briga 
pelo comando da Previ, do Banco do Brasil, com dados 
de suposto tráfico de influência por sua filha, Marina. 
Esse foi o Dossiê do Fogo Amigo. São especialistas 
em dossiê, são fabricantes especializados de dossiês. 
Usam o dossiê até na disputa interna por cargos, por 
espaço, na administração federal. 

Em relação a esse dossiê, qual foi a providên-
cia do Governo? Ouvi da Ministra Dilma, candidata à 
Presidência da República, que não se tratava de um 
dossiê, mas de uma carta anônima. Como aquele dos-
siê do Palácio do Planalto, da Casa Civil, foi apelidado 
de Banco de Dados, esse Dossiê do Fogo Amigo foi 
apelidado de carta anônima. Evidentemente, é uma 
carta anônima, densa. Como gostam de dizer os ad-
vogados é robusta, muito generosa, com informações 
maliciosas. 

Cabe ao Governo, inclusive, informar à sociedade 
se aquelas informações são verídicas ou são inverídi-
cas, se há maledicência na ação desses petistas ou 
se estão denunciando algo verdadeiro. 

Mas o que ocorre é que, para a denúncia, exis-
tem os instrumentos oficiais, legais adequados, por 
exemplo, a tribuna do Senado Federal, o Ministério 
Público, a Polícia Federal. Enfim, quando há algo a se 
denunciar, que a denúncia se faça a céu aberto, à luz 
do dia e não nos subterrâneos da malandragem.

2010 – Enem. Quebra de sigilo de inscritos no 
Enem. Incompetência gerencial e descaso com os ins-
critos e suas famílias. 

De outro lado, enquanto devassam, enquanto 
escancaram informações sigilosas que deixam de ser 
sigilosas e passam a ser criminosas, escondem fatos 
que deveriam revelar à sociedade brasileira. 

Impuseram sigilo aos gastos com cartão corpo-
rativo da Presidência da República depois da denúncia 

de uso indevido desses cartões em viagens. Na CPI 
dos Cartões Corporativos, o General Félix afirmou 
que, quanto maior o segredo, maior a segurança. Mas 
segurança para quê? Maior segurança para o gasto 
perdulário, para o gasto indevido, para o gasto desne-
cessário, para o gasto desonesto? É para isso que se 
busca segurança? E daí a justificativa para o segredo? 
Vamos gastar em segredo. Vamos esbanjar em segre-
do. Vamos ser desonestos em segredo. Vamos gastar 
o dinheiro do povo indevidamente em segredo. É isso 
que defende o Governo. 

Sigilo fiscal? Não. Sigilo bancário? Não. Dos ad-
versários. Mas segredo para os seus gastos desonestos, 
abusivos, extemporâneos, desnecessários, em nome 
da segurança pública. 

E, Sr. Presidente, foram inúmeros os requeri-
mentos formulados à Presidência da República sobre 
gastos com cartões corporativos. Foram inúmeros os 
requerimentos formulados em relação a outras transa-
ções de natureza financeira envolvendo Ministros, Mi-
nistérios, Governo Federal. E a resposta sempre deixa 
a desejar, porque, quando resposta há, ela chega com 
subterfúgios daqueles que procuram fugir ao foco, ou 
seja, driblar quem indaga, mistificar; para não informar, 
desinformar; não orientar, desorientar, acobertando-
se do malfeito. 

Sr. Presidente, isso tudo que nós relatamos aqui 
não é uma questão de ser oposição, de ter que vir à 
tribuna, de ter que denunciar, de ter que criticar. É uma 
questão de defender a Constituição do País, direitos 
elementares do cidadão que estão sendo afrontados, 
sonegados, subtraídos, sob os olhos complacentes 
do Poder Central.

À oposição cabe recorrer ao Ministério Público, 
ao Procurador Geral da República. Mas quais são as 
consequências dessas representações apresentadas? 
O tempo passa, o tempo voa. E a resposta? Não há 
resposta. 

Dificilmente se chega à elucidação desses fa-
tos e à responsabilização criminal dos envolvidos. E 
essa impunidade estimula a impunidade, alavanca 
outros atos. E, por isso, nós vamos assistindo a um 
festival de dossiês, de violência ao estado de direito 
democrático.

Concedo, com prazer, à Senadora Níura o apar-
te.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada, 
Senador Alvaro Dias. Para mim é um momento muito 
especial poder aparteá-lo, quando trago aqui também 
a minha indignação como cidadã deste País, cidadã 
catarinense. Com certeza, neste momento, faço coro 
a suas palavras tão brilhantemente colocadas. V. Exª 
vem levantado essa bandeira, a sua indignação, há 
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muito tempo, dentro do Congresso Nacional, espe-
cialmente nesta cadeira que ocupa. Todo nosso País 
tem a honra de ser aqui tão bem representado pela 
sua força, pela sua expressão política, não só dentro 
do Estado do Paraná – o senhor é muito querido por 
aquele povo – mas também pelo Estado de Santa Ca-
tarina, o qual me honra muito representar mesmo que 
por tão pouco tempo. Mas eu quero fazer voz junto a V. 
Exª da minha indignação e da indignação do povo ca-
tarinense de um governo que instrumentaliza de forma 
atentatória a nossa Constituição Federal e instrumen-
taliza os seus organismos governamentais, afrontando 
o que de mais legal e justo há neste País e que deve-
mos preservar, que é a liberdade das pessoas, que é 
o poder de as pessoas terem à sua frente o poder de 
se defenderem, de terem os seus devidos processos, 
quando eles realmente são processos legais. Quero 
dizer, Senador Alvaro Dias, que este Senado Federal 
é uma das Casas deste País que tem o dever de fazer 
exatamente o que V. Exª está fazendo neste momento. 
Um governo que se coloca dubiamente numa situação 
até levantada aqui ontem pela nossa querida Senadora 
Marisa Serrano, onde o Estado deveria ser o primeiro 
a se manifestar numa condição de proteção à digni-
dade da pessoa, o Governo Federal, através do seu 
Presidente, posicionou-se de duas formas, e o nome 
dela é Sakineh. Temos aqui, Senador Alvaro Dias, além 
de tudo que o senhor colocou, essas diferenças que 
este Governo vem implantando neste País. Diferenças 
absurdas, abusivas, de violabilidade. Violam o que é 
sagrado para instrumentalizar seu processo de poder. 
Invadem as instituições, como se delas fossem donos. 
Quero defender, quero colocar a palavra do Estado de 
Santa Catarina junto à expressão de V. Exª. Não pode-
mos permitir essas invasões, invasões permanentes 
de áreas nesses últimos anos de Governo. Obrigada 
por me permitir participar por meio deste aparte.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senadora Níúra Demarchi. É uma honra ser apar-
teado por V. Exª, representante de um Estado maravi-
lhoso! Santa Catarina é um Estado competente. Não 
são só as belezas naturais que encantam, suas praias 
maravilhosas. Santa Catarina tem um empresariado 
eficiente. Ouvi, quando ainda governador, de técnicos 
do BNDES, que os empresários de Santa Catarina, da 
área industrial, eram os mais competentes do Brasil. 
Então, transmito a V. Exª minha homenagem ao Esta-
do de Santa Catarina.

E quero dizer que V. Exª acrescentou algo im-
portante. O Presidente da República foi a um comício 
em Curitiba, na chamada Boca Maldita, e, em cima do 
palanque, adotou uma decisão de Estado: anunciou 
que estava fazendo um apelo ao Presidente do Irã para 

que, em socorro a Sakineh, pudesse oferecer nosso 
País para abrigá-la, evitando que fosse assassinada 
por apedrejamento.

Pois bem, onde está esse documento? O Pre-
sidente não o redigiu no palanque em Curitiba, mas, 
certamente, se o anunciou como um ato oficial do Go-
verno, deve ter esse documento. 

Aproveito a oportunidade para requerer do Gover-
no, até através do Senador Suplicy, quem sabe, que o 
Presidente da República encaminhe ao Senado Federal 
esse documento, que encaminhou ao Presidente do 
Irã, que ele considera seu amigo e por quem tem muito 
carinho, segundo revelou nesse comício de Curitiba. 
Que ele encaminhe ao Senado Federal cópia desse 
documento, remetido ao Presidente do Irã. 

Não basta falar no comício, ao lado da sua candi-
data, em Curitiba, pedindo votos. Se, realmente, ele fez 
esse apelo ao Presidente do Irã, Ahmadinejad, que en-
caminhe ao Senado cópia, para que possamos apreciar 
esse documento e, inclusive, sermos solidários a ele. 

Essa é uma solicitação que faço via Senador Su-
plicy, que merece todo o nosso respeito, e concedo a 
V. Exª um aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco PT – SP) – Prezado 
Senador Alvaro Dias, acho importante que estejamos 
todos nós, Senadores e Senadoras, na condição de 
homens e mulheres, com esse sentimento comum; e, 
nesse caso, de maneira consoante com o sentimento 
do Presidente da República, que transmitiu ao gover-
no do Irã, ao Presidente Ahmadinejad e aos órgãos 
da justiça do Irã que o Brasil está disposto a receber a 
Srª Sakineh, se, porventura, for-lhe concedido o direito 
de asilo. Todos avaliamos como importante que não 
se submeta a Srª Sakineh à pena de ser apedrejada, 
inclusive até a morte, conforme sentenciou o tribunal 
do Irã. Estranhamos que, hoje, tenha surgido a notícia 
de que o tribunal do Irã, agora, depois de tê-la conde-
nado por possível cometimento de adultério – de forma 
que parecia estranha até agora para nós, porque teria 
a senhora cometido adultério depois do falecimento 
do marido –, tenha também responsabilizado a Srª 
Sakineh pela morte dele. Ora, nós não sabemos ain-
da desses detalhes, mas é importante que esse tipo 
de punição, que já foi abandonado por muitos dos pa-
íses islâmicos, possa ser de fato superado, que seja 
uma coisa do passado. Em geral, os que professam 
todas as religiões na humanidade, no Planeta Terra, 
têm muito respeito pelos ensinamentos de Jesus. Há 
mais de dois mil anos, Jesus observou que estavam 
inúmeras pessoas prontas para apedrejar Maria Ma-
dalena, porque ela teria cometido adultério ou teria 
tido relações, vendido seu corpo para pessoas. Eis 
que então Ele disse: atire a primeira pedra aquela pes-
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soa que não tenha qualquer culpa. E ninguém o fez, 
e esse é um ensinamento que até hoje é respeitado 
pela humanidade. E são muitos os países islâmicos que 
deixaram de utilizar esse procedimento. Seria próprio 
que o Irã atendesse a esse apelo, que vem de todo o 
mundo! Não é possível que uma nação queira avan-
çar na direção de se perceber como civilizada e justa 
mantendo sentenças dessa natureza. São muitas as 
nações que, como o Brasil, deixaram de lado a pena 
de morte, deixaram de lado a prisão perpétua. Ora, é 
importante que aquelas nações que ainda tenham por 
sentença que uma pessoa, por ter cometido adultério, 
seja condenada à morte por apedrejamento, entendam 
que isso não faz parte mais do entendimento normal 
dos seres humanos. Por isso, achei que fez bem o 
Presidente Lula em fazer esse apelo. Achei natural e 
importante. Inclusive, solicitarei ao Ministro das Rela-
ções Exteriores, Celso Amorim, se pudermos, aqui no 
Senado, receber esse documento, mencionado por V. 
Exª, para que possamos todos conhecê-lo. Acho isso 
importante. Mas me permita concluir, Senador Alvaro 
Dias, e dizer que minha preocupação maior, em ver-
dade, está no grau de tensão que está acontecendo 
com respeito à ameaça de eventual guerra no Oriente 
Médio. Os Estados Unidos estão dizendo que estão 
preparados para, eventualmente, atacar o Irã; o Irá 
responde que, se porventura surgir qualquer ataque, 
então, que já irá responder atacando Israel, os Estados 
Unidos e assim por diante. Isso é um tipo de lingua-
gem que eu gostaria, sinceramente, de ver colocada 
de lado com outros temas que são tão importantes 
para essas nações. É importante que possamos todos 
colaborar para que haja efetiva paz no Oriente Médio 
entre judeus e palestinos, entre Israel e o Irã e assim 
por diante. Esse tema dos direitos humanos está, de 
alguma forma, ligado, e, felizmente, o Brasil tem uma 
vocação de entendimento entre as pessoas de todas 
as origens no Planeta Terra, que nos dão condição para 
poder dialogar e para termos uma atitude construtiva 
entre os povos do Planeta Terra.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obriga-
do, Senador Suplicy. O objetivo nosso foi exatamente 
clarear a situação. Não basta o Presidente subir num 
palanque, na campanha eleitoral – e aí não sei se 
como cabo eleitoral, se como Presidente, se o mo-
mento era de folga, é uma questão que tem que ser 
debatida também.

Se o Presidente pode fazer campanha eleitoral 
porque está no dia de folga, num sábado, pela manhã, 
poderia, no dia de folga, no palanque eleitoral, adotar 
decisões de Estado? Anunciar decisões de Estado? 
É uma questão que tem que ser esclarecida. Ou o 
Presidente está, indevidamente, fazendo campanha 

eleitoral, ou ele está, indevidamente, tomando deci-
sões em local inadequado, diante da população; e, de 
outro lado, esse documento não se conhece. O Sena-
do Federal tem uma Comissão de Relações Exterio-
res. Acho que cabe, sim, ao Presidente da República 
prestar contas, e o Senador Suplicy vai nos possibili-
tar conhecer o inteiro teor desse documento, até para 
que possamos...

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Senador Alvaro Dias...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e o informo 
que já se passaram 30 minutos que aqui estamos, com 
todo o interesse em ouvi-lo, como sempre, mas, como 
há oradores inscritos e com problema de deslocamento 
para seus Estados,...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou con-
cluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
...faço esse apelo a V. Exª, inclusive anunciando que o 
próximo orador será o Senador Arthur Virgílio. 

Obrigado a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Em consi-

deração aos colegas, vou concluir.
É evidente que este tema exigiria ainda um bom 

tempo para o debate, mas vamos concluir, Sr. Presi-
dente, dizendo que, lamentavelmente, o Presidente 
da República é o grande responsável por todas essas 
ocorrências, que têm o DNA dos seus coadjuvantes 
diretos.

As ocorrências que remontam a 2002 e chegam 
a 2010, com reincidência, afrontam à Constituição, às 
liberdades democráticas, o Estado de direito, têm o Pre-
sidente como o grande responsável. Não há como não 
responsabilizar o Presidente Lula por todos esses fatos. 
Afinal, quais foram as providências que adotou?

Ainda recentemente, quando se abordou a ques-
tão do dossiê lá de São Paulo, em 2006, o Presidente 
disse que eram os aloprados. Pois bem. Os aloprados 
eram muito próximos do Presidente e nenhuma provi-
dência foi adotada em relação aos aloprados. E, por 
essa razão, a reincidência: a impunidade estimula a 
reincidência. O Presidente passa a mão na cabeça de 
todos os desonestos, de todos aqueles que praticam 
ilicitudes, protege a marginalidade, e nós continuamos 
a assistir a esse espetáculo deplorável. De um lado, 
o Presidente percorre o mundo, avalizando ditaduras, 
aplaudindo ditadores, mesmo aqueles que assassinam 
os seus adversários e levam à morte, por apedrejamen-
to, mulheres. Mesmo esses são chamados de amigos 
e carinhosamente assim são chamados. 
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Portanto, nós, que respeitamos o Presidente 
da República, não entendemos que a recíproca seja 
verdadeira em relação ao povo do País. O povo que o 
aplaude, o povo que confere a ele alta popularidade 
não tem recebido a contrapartida do respeito dele. La-
mentavelmente, essa é uma constatação que eu não 
poderia deixar de fazer nesta tarde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Nossos cumprimentos ao Senador Alvaro Dias.
Como Líder, deveria falar o Senador Arthur Vir-

gílio; porém, parece-me que o Senador Eduardo Su-
plicy o consulta sobre a possibilidade de uma permuta. 
(Pausa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
S. Exª informa que será breve.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Então, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
como Líder do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, serei bastante breve.

Considero que foi bastante proveitoso, Senador 
Bezerra, esse período de três dias muito exaustivos de 
votações, e o repetiremos no início de setembro, sem 
prejuízo para as sessões não deliberativas, que ense-
jarão debates profundos e verdadeiros aqui na Casa.

Mas, Sr. Presidente, eu peço que V. Exª aceite 
como lido o pronunciamento que aqui resumo, falando 
que a agricultura no Amazonas já adota o extrativismo 
e a adubação com matéria orgânica como alternativa 
mais correta para o aproveitamento autossustentável de 
nossa floresta. Refiro-me à pesquisadora Elisa Wandelli, 
da Embrapa, que vem estudando muito essa questão, 
buscando a compatibilidade com os ecossistemas.

É matéria que saiu em jornal, que não é diário, 
talvez semanal ou mensal – não sei –, do Estado do 
Amazonas. E o objetivo é constituir técnicas que apro-
veitem bem os frutos da floresta. Aí, refiro-me à ideia 
de se avançar na direção de um agronegócio cada vez 
mais pujante. Refiro-me, aqui, ao esforço do Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável 
do meu Estado, segundo declaração que trago aqui do 
Sr. Malvino Salvador, um dos seus Diretores. E trago 
aqui também a opinião do Conselho Nacional das Po-
pulações Extrativistas, que orienta os agricultores me-
diante acordo de pesca e aproveitamento de produtos 
nativos. Refiro-me ainda a um experimento que ocorre 
na região do Médio Juruá, visando ao aproveitamento 
de óleo vegetal na produção de energia elétrica.

Muito bem, Sr. Presidente, dou aqui dados. O re-
sultado desses experimentos todos é muito expressivo. 
Antes, o óleo de andiroba – para ficar num exemplo 

– era cotado a R$0,98 centavos o quilo; agora, o qui-
lo pulou para R$8,00, estimulando a criação de coo-
perativa para a produção de óleos vegetais diversos. 
Hoje, a usina produz quase 30 toneladas de óleo de 
andiroba e 15 toneladas de óleo de murumuru, este 
comercializado a R$24,00 o quilo.

Peço a V. Exª que acate na íntegra este pronun-
ciamento.

O outro, Sr. Presidente, trata de carreira importan-
te para a Administração Pública, com servidores que 
lutam para garantir qualidade de vida, saúde e segu-
rança alimentar às famílias brasileiras. Refiro-me aos 
Fiscais Federais Agropecuários, servidores de carrei-
ra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, que exercem ampla atividade, complexa e de 
extrema importância para a economia e para a saúde 
de nossa população.

Esses fiscais realizam rigoroso controle em por-
tos, aeroportos e postos de fronteira, com o objetivo 
de garantir a segurança dos rebanhos e das lavouras 
brasileiras contra possíveis contaminações de animais, 
plantas ou agrotóxicos vindos de outros países.

O trabalho dos fiscais inclui, ainda, a prevenção, 
o controle e a erradicação de pragas e doenças; a 
inspeção de campos de produção de sementes; a fis-
calização de organismos transgênicos e de produtos 
orgânicos. Enfim, uma série de atividades que garan-
tem ao consumidor brasileiro qualidade e saúde em 
tudo que é consumido por nossa população.

Destaco, então, que eles são engenheiros agrô-
nomos, farmacêuticos, químicos, médicos veterinários 
e zootecnistas.

É um trabalho relevante. É tão relevante, a meu 
ver, que apresentei um projeto de lei em 2007, cuidan-
do disso, incluindo, entre suas atribuições, realizar a 
inspeção sanitária do acondicionamento, da preserva-
ção, da distribuição, do processamento, do transporte e 
do abastecimento de produtos alimentares produzidos 
pela indústria alimentícia.

Em Manaus, conversei com representantes, com 
lideranças do meu Estado e com representantes do 
Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, 
que me encaminharam estudo sobre a possibilidade de 
transformação da remuneração dos fiscais em subsídio, 
fato que os protegeria e, certamente, influiria positiva-
mente no desempenho de suas carreiras.

Voltarei à carga num momento mais oportuno.
Peço a V. Exª que também acate este pronun-

ciamento.
Finalmente faço um registro bastante breve.
Em Tabatinga e Benjamim Constant, no meu Es-

tado, recebi comovente apelo de 34 mil condutores de 
triciclos, um tipo de veículo utilizado para o transporte 
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de carga na região fronteiriça amazonense. Segundo o 
relato, que me chegou anteontem, por e-mail, eles se 
queixam de autoridades policiais que, em suas ações 
de fiscalização, apreenderam 50 triciclos, sob a alega-
ção de irregularidades, principalmente no transporte de 
cargas do Peru e da Colômbia para o Amazonas.

Desconheço os motivos que levaram à apreen-
são. No entanto, trago ao plenário a ideia de que – e eu 
tenho muito respeito pela Polícia Federal, pela Força 
Nacional – eles precisam dialogar. As pessoas mais 
humildes são aquelas que merecem mais esforço de 
diálogo ainda. Não é chegar e simplesmente tomar, 
impedir o trabalho; é dialogar. Essa reclamação faço 
sempre em relação ao Ibama, que é muito truculento na 
minha região, assim como o Instituto Chico Mendes.

Mas, os condutores, acrescento, nada fazem de 
errado, eles vivem disso. Então, entendo que é preciso 
se abrir o diálogo e procurar permitir que esses pais 
de família sustentem suas famílias.

Finalmente, Sr. Presidente, eu quero aqui, ainda 
sob os ecos dos festejos do 50º aniversário de fundação 
da Federação das Indústrias do Amazonas, lembrando-
me do seu decano, o grande empresário Moyses Israel, 
querido amigo, trazer um depoimento de como esse 
homem trabalha pelo seu Estado, pelo seu País. Eu 
me refiro ao seu trabalho pelo biodiesel da Amazônia. 
Ele funda uma empresinha, ele compra um terreno de 
25 hectares – pelas leis ambientais só pôde utilizar 2,5 
hectares –, e aí comprou um terreno contíguo para 
prosseguir e avançar nas suas pesquisas.

Muito bem, o objetivo dessa experiência – aliás, 
de todo mundo que trabalha com o biodiesel – é, primei-
ro, acrescentar biodiesel ao querosene – a Petrobras 
já faz isso. O Segundo, mais ambicioso, é substituir 
o querosene. Ele trabalha com uma árvore nativa da 
minha região chamada pinhão manso e faz sua expe-
riência no Município de Itacoatiara, no Amazonas. No 
Nordeste, em Brasília e em Mato Grosso, há experi-
mentos de maior monta. A Emater, no Amazonas, era 
contra no início, depois aderiu, compreendendo que 
era uma boa solução, inclusive, excelente solução para 
a agricultura familiar, Senadora Serys.

Assim, quero anunciar, na homenagem que faço 
a Moyses Israel, que é uma figura admirada no meu 
Estado, uma figura respeitadíssima e querida no meu 
Estado, até porque dedica sua vida inteira pensando 
o melhor para o Amazonas e para os amazonenses, a 
notícia que hoje ele me deu: que a TAM já está avan-
çando, Senadora, em experiências, visando a pro-
gressivamente ir substituindo o querosene. Ou seja, 
acrescenta o biodiesel, acrescenta um pouco mais, um 
pouco mais, até o momento em que poderá suspen-

der o querosene com todos os ganhos econômicos e 
ambientais daí decorrentes.

São notícias, enfim, desta quinta-feira, que julgo 
boa e proveitosa, porque não há aquela sofreguidão 
das votações e há espaço para o debate e para o 
discurso com temas que, a meu ver, longe de serem 
temas municipais ou provincianos, são temas relevan-
tes para o País. Entendo que é hora de colocarmos, 
então, ideias, porque não se faz um Congresso só de 
votações. Faz-se um Parlamento também de troca de 
ideias, de diálogos, de debates.

Concedo o aparte à Senadora Serys Slhessa-
renko, com muita honra.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Obrigada, Senador Arthur. Eu diria que essa é uma 
das questões que estão em evidência e que são da 
maior importância: a questão do biocombustível. O 
meu Mato Grosso – e o senhor disse muito bem –, 
com certeza o seu Amazonas e tantos outros Estados 
são potenciais grandes produtores das mais variadas 
matérias-primas para o biocombustível. O senhor esta-
va falando do pinhão-manso, que também está sendo 
plantado em Mato Grosso. Também temos outros pro-
dutos, mas, principalmente, a cana-de-açúcar. Nós já 
tivemos enfrentamentos grandiosos em nível interna-
cional, Senador, quando alguém disse – e não era um 
alguém qualquer; à época era simplesmente o Chan-
celer inglês, o então Primeiro Ministro Tony Blair –, em 
embate que enfrentamos pessoalmente com ele, em 
Berlim, na Alemanha, que o Brasil não poderia produzir 
biocombustível. Não poderia porque iria acabar com a 
Amazônia e com a produção de alimentos. Nós fomos 
para o enfrentamento, e, um ano depois, felizmente, ele 
reconheceu porque nós fomos à luta, explicamos no 
âmbito internacional, viemos para o Brasil, debatemos 
esta questão, debatemos em outros países, inclusive no 
Japão, quando ele acabou reconhecendo que o Brasil 
pode, sim, ser um dos maiores contribuidores para a 
proteção do meio ambiente, produzindo biocombustí-
vel, seja lá de pinhão manso, de girassol, de cana-de-
açúcar. Aliás, a melhor cana geneticamente produzida, 
aperfeiçoada, é a nossa do Brasil. Há pouco tempo, 
nós fazíamos o açúcar da cana e, do bagaço, fazíamos 
energia limpa. No meu Estado, pequenos municípios já 
são iluminados pelo bagaço. Hoje, a gente já sabe que 
da cana se pode fazer o açúcar; depois, do bagaço, 
se pode fazer o etanol; depois do etanol, ainda poderá 
ser tirada a tal da lignina, que é um componente im-
portantíssimo para a composição de combustível de 
segunda geração; e, depois da lignina, ainda se pode 
fazer energia limpa. Então, é fantástica essa questão. 
Uma coisa não inviabiliza a outra. Eu só quis exem-
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plificar essa questão. Realmente, as suas colocações 
são da maior relevância para o nosso País.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senadora Serys.

Eu encerro, Sr. Presidente, respondendo, precisa-
mente, à Senadora Serys Slhessarenko em seguida.

Concedo o aparte ao Senador José Bezerra.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador, é 

com imensa satisfação que participo, pela primeira vez, 
de uma sessão como esta, podendo debater com mais 
tranquilidade assuntos de interesse nacional, princi-
palmente relacionados à minha área, como produtor 
rural que sou. É bom saber que há Senadores que se 
preocupam justamente com o setor primário da nossa 
terra, que tem trazido para o País realmente ganhos 
internacionais, como grande produtor de álcool, como 
o maior produtor do mundo de açúcar, como o maior 
exportador do mundo de soja, como o maior produtor 
do mundo de carne bovina, como o segundo maior pro-
dutor do mundo de frango, como um dos maiores pro-
dutores de café, e por aí vai. A seleção brasileira ficou 
em sétimo lugar, mas o setor rural, no setor primário, 
sempre tira nota dez e engrandece do Brasil em todo 
o mundo. Precisamos, justamente, que alguns percam 
esse complexo que têm contra o campo. Existe algo 
ideológico contra quem vive no campo, contra quem 
trabalha no campo, querendo desmistificar, querendo 
jogar o pequeno produtor contra o grande produtor. Não 
há diferença nenhuma entre grande e pequeno produ-
tor, agricultor familiar. Uns podem se estruturar melhor, 
outros não. Os pequenos têm de ser mais protegidos; 
os maiores, menos favorecidos. Mas todos fazem com 
que o Brasil esteja hoje na posição que está hoje no 
cenário nacional e internacional. Não existe País no 
mundo onde se coma melhor e tão barato quanto no 
Brasil. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador José Bezerra. 

Respondo a ambos, à Senadora Serys e a V. Exª. 
V. Exª, aliás, substitui com brilho um excelente Sena-
dor, o Senador José Agripino Maia. Mas veja, acho 
estranha a luta contra o agronegócio aqui no Brasil, 
porque nós sabemos que grande parte da saúde da 
balança comercial brasileira vem da sustentação que 
se dá ao agronegócio. Temos, aliás, um agronegócio 
tão competitivo que contra ele se levantam todas as 
barreiras, claras ou implícitas, de que países concor-
rentes possam lançar mão.

Em relação a lideranças do exterior, Senado-
ra Serys, eu considero estranho porque nós temos 
uma preocupação grande com manter a nossa região 
amazônica, por exemplo, de pé. Houve momentos de 
devastação e sempre o desflorestamento é combati-

do por todos que têm bom senso neste País. Durante 
o período ditatorial, se dava muito dinheiro da Sudam 
para transformar em pastagens aquilo que não servia 
para pastagem. No fundo, era para justificar uma certa 
lavagem de dinheiro que se fazia com os mecanismos 
fiscais da Sudam.

Eu sou de um Estado em que, graças à Zona 
Franca de Manaus, que foi tão combatida por tantos 
no passado – e hoje eu já não vejo mais as pessoas 
combaterem, porque compreenderam o valor dela –, 
nós temos 98% da floresta amazônica em pé. Por isso, 
eu aqui lutei para aprovar a prorrogação por dez anos 
dos incentivos fiscais, com a ajuda de todos os Sena-
dores. Foi unânime. Todos os partidos foram unânimes. 
E agora estou com uma PEC que estende à região me-
tropolitana de Manaus inteira os benefícios fiscais da 
Zona Franca, justamente para nós, entre outras coisas, 
além do desenvolvimento, do emprego, do crescimento 
econômico, podermos manter a floresta em pé.

Mas eu considero estranho, porque os alemães 
se esquecem do que fizeram com a Floresta Negra. 
Devastaram toda a Floresta Negra e cobram um com-
portamento que não teriam moral para cobrar de nós 
outros, porque nós estamos cuidando da nossa com 
bastante responsabilidade. Enfim, é muito “faça o que 
eu digo e não o que eu faço”, quando o correto é se 
dar bons exemplos.

Vejo verdadeiros disparates. Quando falam sobre 
a Amazônia, ou são docemente folclóricos, ou são até 
perversos, enfim, quando se referem a nós não termos 
direito à Bandeira brasileira sobre a região, enfim. Há 
escolinhas nos Estados Unidos, pequenas escolas, 
de pequenas cidades, que mostram mapas em que a 
Amazônia aparece como uma zona neutra, uma zona 
que não seria de soberania brasileira, enfim.

E o fato é que quando dizem “trabalhando o bio-
diesel, não se faz mais produção de alimentos”, isso 
é uma tolice tão grande, porque, primeiro, nós vamos 
precisar, cada vez mais, de menos terras para fazer a 
agricultura, porque estamos mecanizando e tecnolo-
gizando cada vez mais a nossa agricultura. Cada vez 
mais vamos precisar de mais máquinas, mais tecnolo-
gia, mais know-how para produzir mais alimentos, para 
produzir... Ou seja, a ideia da agricultura extensiva está 
superada. Então, isso aí já desmonta, por si só, essa 
tolice que propagam. E, segundo, a responsabilidade 
de alimentar o mundo não é precisamente do Brasil. 
O Brasil tem uma parte grande nisso. E os ingleses, 
os americanos, os franceses ajudariam muito, se qui-
sessem que nossos produtos chegassem aos merca-
dos estrangeiros, se acabassem com as tarifas, com 
as barreiras tarifárias e não tarifárias, que impedem o 
desenvolvimento ainda a mais do nosso agronegócio. 
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Seria uma forma perfeita de colaborarem para nós co-
locarmos produtos baratos na mesa deles e de todos 
os demais países do mundo.

Então, eu entendo que nós devemos sempre dia-
logar com essas autoridades estrangeiras – eu não sou 
xenófobo –, mas entendo também que devemos per-
seguir nossos próprios objetivos nacionais e perseguir 
esses objetivos nacionais com sobriedade, levando em 
conta que temos que ter respeito pela natureza, não 
temos que matar a galinha dos ovos de ouro, mas que 
não temos que nos condenar à pobreza nem à não ex-
ploração das nossas riquezas. Então, é para explorar 
na Amazônia o minério sim, com moderação, com as 
compensações que a natureza exija, fazer o manejo 
florestal correto, trabalhar o peixe em cativeiro – isso 
é muito importante –, trabalhar as nossas reservas de 
gás natural e de petróleo. Nós não temos como dizer: 
“Isto aqui vai virar um museu, não se faz mais nada”. E 
as pessoas vão ficar condenadas a quê? A morrer de 
fome? Nenhum povo aceita a condenação à fome. 

Eu agradeço o aparte de V. Exª.
Atendo ao Senador Suplicy. Os dois apartes, 

Senador, é que me atrasaram em quatro minutos. V. 
Exª disse que queria estar na tribuna às 15h05min, vai 
estar às 15h02min, porque eu acabo agora.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA, PRONUNCIAMENTOS 
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, de Tabatinga e Benjamin Constant, no 
meu Estado, recebi comovente apelo de 34 humildes 
condutores de triciclos, um tipo de veículo utilizado 
para o transporte de cargas na região fronteiriça ama-
zonense.

Segundo o relato, que me chegou ontem, por e-
mail, eles se queixam de autoridades policiais que, em 
suas ações de fiscalização, apreenderam 50 triciclos, 
sob a alegação de irregularidades, principalmente no 
transporte de carga do Peru e da Colômbia para o 
Amazonas.

Desconheço os motivos que levaram à apreen-
são dos veículos. No entanto, trago a este Plenário o 
apelo desses condutores para que, ao menos, sejam 
estabelecidos canais entre as autoridades e esses hu-
mildes trabalhadores e, assim, possa ser encontrada 
uma solução.

Os condutores acrescentam que nada fazem de 
errado e que o transporte que executam é legal, pelo 
que sugiro ao Ministro da Justiça a abertura de urgente 
diálogo entre as partes. Afinal, são pessoas pobres, 

honradas, pais de família, que, de um momento para 
outro, se vêem impossibilitados de trabalhar.

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

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a agricultura no Amazonas já adota o 
extrativismo e a adubação com matéria orgânica como 
alternativa mais correta para o aproveitamento autos-
sustentável da nossa Floresta Amazônica.

Essa prática, como ensina a pesquisadora Elisa 
Wandelli, da Embrapa, representa a melhor receita para 
o desenvolvimento agrícola da região, a começar pela 
sua compatibilidade com os ecossistemas.

A opinião dessa técnica é lembrada em artigo 
assinado por Andréia Fanzeres e publicado no jornal 
Estado do Amazonas. As técnicas ali mencionadas 
constituem verdadeiro desafio para aproveitar os fru-
tos da Floresta.

O passo inicial para o êxito dessas práticas, diz 
ela, é o manejo da matéria orgânica, em que as ár-
vores possam continuar interagindo com outros tipos 
de vegetação, semiperene, com o gado, abelhas e 
caprinos.

Em seu artigo, Andréia lembra que, “com exceção 
de pequeníssimas manchas de solo vulcânico e das 
regiões de várzea, a única fonte expressiva de nutrien-
tes para a agricultura é a decomposição de matéria 
orgânica, prática que, embora tradicional, é hoje uma 
inovação no agronegócio”.

Como tal, adianta, essa orientação começa a 
ser encarada como política pública de apoio à agro-
ecologia. Com tal objetivo, já existem no meu Estado 
algumas experiências promissoras implantadas ou 
apoiadas pelo IDAM, o Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável.

Os resultados dessas experiências refletem-se em 
ganhos de produtividade dos frutos nativos. É o caso 
da castanha do Brasil (antes, castanha do Pará), em 
que os agricultores recebem orientação para o melhor 
aproveitamento da espécie, sem riscos de contamina-
ção. O Idam, segundo seu diretor, Malvino Salvador, 
apoiou a criação no Estado de cinco usinas comunitá-
rias para o aproveitamento racional da castanha.

Na mesma direção, o Conselho Nacional das 
Populações Extrativistas orienta os agricultores me-
diante acordos de pesca e aproveitamento de produ-
tos nativos.

Uma dessas experiências ocorre na região do 
Médio Juruá, visando ao aproveitamento de óleo ve-
getal na produção de energia elétrica. Mais recente-
mente, uma nova demanda ganhou força desde que 
a Natura passou a adquirir dos pequenos agricultores 
o óleo que extraem da floresta. 
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O resultado é bastante expressivo: antes, o óleo 
de andiroba, para ficar num exemplo, era cotado a R$ 
0,98 o quilo. Agora, pulou para R$8, estimulando a cria-
ção de cooperativa para a produção de óleos vegetais 
diversos. Hoje, a usina produz quase 30 toneladas de 
óleo de andiroba e 15 t de óleo de murumuru, este 
comercializado a R$ 24 o quilo.

Eis aí, Senhoras e Senhores Senadores, um pou-
co do muito que se pode fazer para a preservação do 
meio ambiente, com uma receita simples: o manejo 
autossustentável da nossa inigualável Floresta.

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

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, faço, neste momento, registro sobre 
a importância de uma carreira da administração públi-
ca cujos servidores trabalham para garantir qualida-
de de vida, saúde e segurança alimentar às famílias 
brasileiras.

Refiro-me aos Fiscais Federais Agropecuários, 
servidores de carreira do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, e que exercem uma atividade 
ampla, complexa e de extrema importância para a eco-
nomia e para a saúde da população brasileira.

Esses fiscais realizam, Poe exemplo, rigoroso 
controle em portos, aeroportos e postos de fronteira 
com o objetivo de garantir a segurança dos rebanhos 
e das lavouras brasileiras contra possíveis contami-
nações de animais, plantas ou agrotóxicos vindos de 
outros países.

O trabalho dos fiscais inclui, ainda, a prevenção, 
o controle e a erradicação de pragas e doenças; a 
inspeção de campos de produção de sementes; a fis-
calização de organismos transgênicos e de produtos 
orgânicos, enfim, uma série de atividades que garantem 
ao consumidor brasileiro qualidade e saúde em tudo 
que é consumido pela população brasileira.

É bom destacar que essa atividade, tão impor-
tante para a economia brasileira, é exercida por enge-
nheiros agrônomos, farmacêuticos, químicos, médicos 
veterinários e zootecnistas. Considero o trabalho dos 
Fiscais Federais Agropecuários tão relevante que, em 
2007, apresentei projeto de lei incluindo, entre as suas 
atribuições, realizar a inspeção sanitária do acondicio-
namento, preservação, distribuição, processamento, 
transporte e abastecimento de produtos alimentares 
produzidos pela indústria alimentícia.

Estou seguro de que um especialista em proces-
samento, como o engenheiro de alimentos, tem muito 
a contribuir para o setor de fiscalização de alimentos 
de origem agropecuária.

Quero destacar, ainda, que recebi, no meu esta-
do, representantes do Sindicato Nacional dos Fiscais 

Federais Agropecuários, que me encaminharam estudo 
sobre a possibilidade de transformação da remuneração 
dos fiscais em subsídio, algo que poderia contribuir para 
melhorar ainda mais o desempenho desses servidores, 
além de tornar a carreira mais atrativa para profissionais 
qualificados em futuros processos seletivos.

A reivindicação me parece justa, pois representa 
um passo a mais na implantação dessa forma remune-
ratória entre os servidores organizados em carreiras.

Destaco, enfim, mais uma vez, a importância do 
trabalho desses fiscais para garantir qualidade de vida, 
saúde e segurança alimentar às famílias brasileiras.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Meus cumprimentos, Senador Arthur Virgílio. 
A solicitação de V. Exª quanto à publicação de 

vários pronunciamentos será atendida, na forma do 
Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
e passo a Presidência à nossa 2ª Vice-Presidente, 
Senadora Serys Slhessarenko. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador José Nery, Srª Presidenta 
que assume neste instante, Senadora Serys Slhessa-
renko, gostaria, em primeiro lugar, de dizer da minha 
confiança na seriedade de propósitos e forma de agir, 
ao longo de toda sua vida, do nosso Ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega.

Nesses últimos dias, saíram reportagens com 
manchetes a respeito de um possível dossiê, referin-
do-se a uma carta que seria apócrifa, relativamente a 
procedimento que teria ocorrido no âmbito do Minis-
tério da Fazenda. Quero dizer que achei importante 
inclusive o depoimento, a declaração pública feita pelo 
ex-Governador José Serra, candidato à Presidência 
da República pelo PSDB e pelo Partido Democrata, 
quando afirmou que tem confiança na seriedade, na 
retidão do Ministro Guido Mantega. 

Eu achei isso muito importante porque, como seu 
colega, uma vez que somos professores na Fundação 
Getúlio Vargas e por tantos anos convivendo com o Mi-
nistro Guido Mantega, sempre tive nele o conhecimento 
de total seriedade na maneira como age, seja como ser 
humano, como pai, como professor, como um exemplo 
para todos aqueles que são seus alunos, mas também 
como Ministro da Fazenda. Ele hoje galgou um tal res-
peito, inclusive de todos os seus pares nos encontros 
internacionais. Lembremo-nos que Guido Mantega tem 
por vezes representado o Presidente Lula nos encontros 
do G-20 e do G-7, seja nos encontros realizados em 
Washington, em Nova Iorque, em Londres, em Paris 
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ou em outras capitais do mundo, como em Tóquio. O 
Ministro Guido Mantega, muitas vezes acompanhado 
de empresários, tem tido sempre o respeito de todos 
pela maneira séria com que age. 

Então, avaliei inclusive como muito próprio que 
o candidato à Presidência, José Serra, para não falar, 
obviamente, da própria Ministra Dilma Rousseff, tam-
bém quis dar o seu testemunho sobre a seriedade e 
a retidão do Ministro Guido Mantega.

Mas eu quero, Srª Presidente, aqui falar uma pa-
lavra a respeito da TV Cultura, pois, nesses dias, foi 
anunciado que poderá haver medidas de enxugamen-
to, de redução das despesas, dos gastos em geral da 
TV Cultura, uma vez que estaria havendo uma certa 
dificuldade financeira.

Lembro que a Fundação Padre Anchieta é uma 
entidade de direito privado, instituída pelo Governo do 
Estado de São Paulo em 1969, sendo mantenedora 
de uma emissora de televisão, a TV Cultura e de duas 
emissoras de rádio, a Cultura AM e a Cultura FM, cujas 
atividades são sustentadas por dotações orçamentá-
rias do Estado e recursos próprios obtidos na inicia-
tiva privada. A meta da Fundação Padre Anchieta é 
oferecer à sociedade informação de interesse público 
e promover o aprimoramento educativo e cultural de 
seus telespectadores e ouvintes.

Verifica-se que o objetivo da Fundação é esta-
belecer um nível adequado de informação e de cres-
cimento cultural para a população paulista. Ao longo 
desses mais de quarenta anos, a TV Cultura conso-
lidou-se como um verdadeiro patrimônio do povo do 
Estado de São Paulo. O maior montante do orçamento 
das emissoras da Fundação Padre Anchieta é oriundo 
de repasses de recursos públicos. E é importante, é 
prudente que modificações profundas sejam realizadas 
com o conhecimento, o debate de todos aqueles que 
se interessam e que aprenderam inclusive a admirar 
e respeitar as qualidades da TV Cultura, inclusive de 
alguns de seus programas, como o Castelo Ra-Tim-
Bum, premiado no Brasil e no exterior, e o Roda Viva, 
que é um dos programas mais importantes da história 
dos debates, do telejornalismo. 

Eu, por diversas vezes estive no Roda Viva, seja 
como entrevistado seja como participante de entrevis-
tas como, por exemplo, a do ex-Prefeito José Roberto 
Magalhães Teixeira. Fui convidado para entrevistá-lo 
quando ele apresentou o primeiro Programa de Ren-
da Mínima associado à educação. Também fui con-
vidado para estar presente e participei da entrevista 
com o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sem, e 
tantas outras entrevistas de extraordinária relevância 
e importância. Que bom que esse programa continue 
e possa ser cada vez melhor, assim como o Letra Li-

vre, o Nossa Língua, o Metrópolis e tantos outros. São 
muitos os programas da TV Cultura, inclusive o seu 
programa natural de jornalismo, que sempre é muito 
importante e tem uma tradição de isenção, e espero 
que continue.

Hoje, o Presidente da Fundação Padre Anchieta, 
João Sayad, dá uma entrevista aos jornais O Estado 
de S. Paulo e Folha de S.Paulo, em que procura es-
clarecer – vou ler alguns trechos – o que vai acontecer 
com a TV Cultura:

Nós reformulamos a grade de programa-
ção, o jornalismo, trouxemos a Marília Gabriela, 
e alguns programas vão ser terminados. E isso 
criou um ambiente explosivo, devido principal-
mente ao ano eleitoral. A ideia é racionalizar 
a televisão.

O diagnóstico dos senhores é de que há 
um certo inchaço?

Tem um certo inchaço, mas isso tem de 
ser visto caso a caso. Tem gente muito talen-
tosa em todas as áreas.

Eu quero ressaltar aqui... Claro que a Marília 
Gabriela é uma pessoa de excepcional talento, assim 
como também o é Heródoto Barbeiro, que tem estado à 
frente do programa Roda Viva. Eu espero que ele con-
tinue contribuindo, porque Heródoto Barbeiro constitui 
um patrimônio do jornalismo brasileiro como o principal 
chefe do jornalismo da CBN, mas, também na TV Cul-
tura, se ele puder ficar, eu ficaria muito contente.

Com respeito ao inchaço, sim, tem havido notícias, 
e muitas vezes, durante as campanhas eleitorais, se 
sabe, por diálogos de inúmeras pessoas, que ali por 
vezes há certo inchaço de pessoas que, em estando 
na folha de pagamento da TV Cultura, estão exercen-
do outras funções que não aquelas de propriamente 
contribuir para o aprimoramento dos programas de 
televisão e de rádio. 

Então, que o Presidente João Sayad esteja preo-
cupado com isso e faça a devida redução com respeito 
àqueles que não contribuem efetivamente para os ob-
jetivos da TV Cultura, considero importante.

Ele informa que não há proposta de se cortarem 
1.400 pessoas. O que vai se ver, portanto, é caso e 
caso.

E, com respeito à programação, ele in-
forma que:

O Vitrine deverá ser suspenso para a 
reformulação. O Manos e Minas sai da grade, 
assim como o Login. Em compensação, have-
rá um jornal com debates todo dia. Teremos 
sessões de cinema em acordo com a Mostra 
de cinema em São Paulo.
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[...] o Metrópolis será exibido todo dia, 
como parte do jornalismo.

A Maria Cristina Poli, por exemplo, dirigirá 
o novo Jornal da Cultura. Não temos recursos 
para fazer grandes investimentos, então deve-
remos cortas nas despesas de custeio. 

Qual será a fatia cortada do custeio da 
emissora?

Algo em torno de R$10 milhões.

Pois bem, com respeito à questão da audiência, 
menciona:

Audiência é algo que muda muito lenta-
mente. Em 20 anos, a TV Globo perdeu audi-
ência, mas algo em torno de 10%, 20%. Nós 
precisamos ter claro que a TV Cultura é um 
canal de difusão público. Então é preciso fazer 
programas que interessem ao público, mas que 
sejam diferentes da TV comercial. Não pode 
servir para veicular filmes que não deram cer-
to, que só estão ali porque foram produzidos 
pelo Estado, pelo governo. Nós não temos 
essa obrigação. As mudanças serão para dar 
dinamismo. O Jornal da Cultura será basica-
mente de debates. Documentário que ficou 
chato ou feio, não é porque foi financiado pelo 
Estado que vamos ter de exibir. Hoje mesmo 
eu me reuni com o conselho de programação 
e apresentei a nova proposta.

Eu gostaria de conhecer de perto essa proposta, 
porque, como admirador de toda a história da TV Cul-
tura, me sinto como Senador responsável por também 
conhecer isso de perto. Vou pedi-la ao João Sayad, 
de quem sempre fui amigo, por quem tenho o maior 
respeito; sei das suas contribuições como Ministro 
do Planejamento, como Secretário de Cultura do Go-
verno de Marta Suplicy. Portanto, é uma pessoa que 
tem tido diálogo ao longo da sua história com os mais 
diversos partidos políticos, e eu aqui registro o meu 
permanente diálogo com João Sayad, o testemunho 
da seriedade dele.

Quero aqui registrar o quanto desejo colabo-
rar para que a Fundação Padre Anchieta, a TV e a 
Rádio Cultura possam melhorar e serem emissoras 
que, cada vez mais, contribuam com inovações de 
interesse público para os meios de comunicação no 
Brasil e no interesse de todos os paulistas e de todos 
os brasileiros.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. José Nery deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhes-
sarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy.

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
os Recursos nºs 14, 15 e 16, de 2010, interpostos no 
prazo regimental no sentido de que sejam submetidas 
ao Plenário as seguintes matérias, respectivamente:

– Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2005, de au-
toria do Senador César Borges, que acrescenta 
os §§ 1º e 2º ao art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, para dispor sobre a frequência, 
pelos beneficiários do Seguro-Desemprego, de 
cursos de qualificação, requalificação, adaptação, 
reciclagem ou prestação de serviços voluntários 
e dá outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2006, de au-
toria do Senador César Borges, que altera o art. 
17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, para 
prorrogar, por mais dez anos, a não incidência do 
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) sobre as mercadorias cuja 
origem ou destino final seja porto localizado na 
Região Norte ou Nordeste do País; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2009 (nº 
3.799/2000, na Casa de Origem, do Deputado 
Darcísio Perondi), que acrescenta parágrafo ao 
art. 34 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde e dá outras providências 
(desobriga as entidades filantrópicas da área 
de saúde de constituir pessoa jurídica indepen-
dente para operar plano privado de assistência 
à saúde).

São os seguintes os recursos recebidos:

RECURSO Nº 14, DE 2010

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regimen-

to Interno do Senado solicitamos que o PLS nº 184, 
de 2005, que “Acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 3º da Lei 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre a 
frequência, pelos beneficiários do seguro desemprego, 
em cursos de qualificação, requalificação, adaptação, 
reciclagem ou prestação de serviços voluntários e dá 
outras providências”, seja submetido ao Plenário desta 
Casa. – Senadora Fátima Cleide – Senador Roberto 
Cavalcanti – Senador Belini Meurer – Senador Edu-
ardo Suplicy – Senador Sérgio Zambiasi – Senador 
Marcelo Crivella – Senador Antonio Carlos Valada-
res – Senador Augusto Botelho – Senador Inácio 
Arruda – Senador Renato Casagrande – Senador 
Delcídio Amaral.
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RECURSO Nº 15 – PLENÁRIO 
(PLS nº 238, de 2006)

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, solicitamos que o PLS 
nº 238, de 2008, que “altera o art. 17 da Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997, para prorrogar, por mais de 
dez anos, a não incidência do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) sobre as 
mercadorias cuja origem ou destino final seja porto lo-
calizado na Região Norte ou Nordeste do País”, seja 
submetido ao Plenário desta Casa. – Senadora Serys 
Slhessarenko – Senador Eduardo Suplicy – Senador 
Augusto Botelho – Senadora Fátima Cleide – Senador 
Delcídio Amaral – Senador Belini Meurer – Senador 
Sergio Zambiasi – Senador Renato Casagrande – 
Senador Marcelo Crivella.

RECURSO Nº 16, DE 2010

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regi-

mento Interno do Senado Federal solicitamos que o 
PLC nº 30, de 2009, que “Acrescenta parágrafo ao art. 
34 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde e dá outras providências (desobriga as entida-
des filantrópicas da área de constituir pessoa jurídica 
independente para operar plano privado de assis-
tência à saúde)”, seja submetido ao Plenário desta 
Casa. – Senador Romero Jucá – Senador Eduardo 
Suplicy – Senador Valdir Raupp – Senador João 
Ribeiro – Senador Renato Casagrande – Senadora 
Fátima Cleide – Senador Antonio Carlos Valadares 
– Senador Belini Meurer – Senador Delcídio Amaral 
– Senadora Serys Slhessarenko – Senador Marcelo 
Crivella – Senador Gilvam Borges.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco 
PT/ MT) – Os projetos ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita apenas por-
que fui lembrar que faltou uma frase de homenagem 
ao Santos Futebol Clube, campeão do Brasil, que, on-
tem, jogou enfrentando um adversário extremamente 
difícil. O Vitória, inclusive, conseguiu fazer 2 a 1, mas, 
felizmente, o Santos tinha feito 2 a 0, e, no saldo final, 
o Santos brilhou, com os meninos da Vila, Robinho e 

todos. E também deixaram contentes a nós, brasilei-
ros, porque o Robinho e o Neymar declararam, depois, 
que vão permanecer no Brasil. Que alegria para o povo 
brasileiro, especialmente para nós, que torcemos para 
o Santos! Falo, inclusive, em nome do Senador Aloi-
zio Mercadante e de todos os que aqui têm simpatia 
pelo Santos. 

Desculpa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Muito bem, Senador Suplicy.
Apesar da vitória do Santos, 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 da Câmara nº 325, de 2009 (nº 
4.673/2004, na Casa de origem, da Deputada 
Maria do Rosário), que regulamenta a profissão 
de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras;

– Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2010 (nº 
4.053/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Regis de Oliveira), que dispõe sobre a alienação 
parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2010 (nº 
5.913/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que transforma Fun-
ções Comissionadas Técnicas – FCT, criadas 
pelo art. 58 da Medida Provisória nº 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001, em cargos do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
em Gratificações de Exercício em Cargo de Con-
fiança devidas a militares e em Gratificações de 
Representação pelo Exercício de Função devi-
das a militares.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como a próxima inscrita para usar da 
palavra sou eu, passo a Presidência ao Senador José 
Bezerra. Por favor, Senador.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (José Bezerra. DEM – RN) 
– Vai ocupar a tribuna a Senadora Serys Slhessarenko, 
pelo tempo que ela quiser, porque hoje nós estamos 
folgados com a pauta.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador José Bezerra.

Eu gostaria, rapidamente, antes de falar dos te-
mas a que estou me dispondo hoje, de falar um pou-
quinho das questões colocadas há pouco pelo Sena-
dor Arthur Virgílio.

Concordo totalmente que nós podemos e sere-
mos, com certeza, os maiores produtores de uma série 
de produtos. Já somos, hoje, de carne bovina, de frango 
(segundo colocado), de algodão, de soja e seremos, 
com certeza, de biocombustível também – eu não te-
nho dúvida. Sem derrubar uma árvore, de forma ilegal, 
e sem prejudicar a produção de alimentos. 

O agronegócio, a grande produção, eu quero que 
vá muito bem, muito bem mesmo, para trazer cada vez 
mais divisas para nosso País. Mas quero, sim, um es-
tímulo determinado e muito seguro à proteção ao cré-
dito e a tudo mais também à agricultura familiar, para 
trazer o pão nosso, cada vez melhor, para a mesa dos 
trabalhadores da pequena agricultura e também para 
suprir o mercado interno de alimentos. E a agricultura 
familiar pode fazer isso. 

E reforço aqui, como sempre digo, a questão do 
projeto de lei que obriga as prefeituras a comprarem 
para a alimentação escolar, de todas as escolas, se-
jam elas municipais, estaduais ou federais, 30% da 
agricultura familiar. Pode comprar até 50% ou 100%. 
Quanto mais comprar, melhor, porque aquele mesmo 
garoto ou garota, o jovem, que está lá na agricultura 
familiar com sua família, ele vai ter uma alimentação 
melhor na escola, como vai ter assegurada, também, 
melhoria da qualidade de vida para suas famílias, por-
que o recurso da produção que ele está ajudando a 
produzir irá para sua própria família. 

Quer dizer, melhora, Senadora Níura, a senhora 
como mulher sabe disso, que é necessário, é essencial 
a gente melhorar, cada vez mais, a alimentação dos 
nossos filhos – eu tenho quatro; a senhora sei que tem 
quatro também; tem nossos netos. Eu costumo dizer 
que os meus netos são os netos de todos os mato-
grossenses e as mato-grossenses, porque a partir do 
momento que a gente está aqui, representativamente, 
a gente tem que assumir os problemas da população 
do nosso Estado como um todo; com certeza, Senador 
José Bezerra, V. Exª também tem esse pensamento.

Então, não tenho dúvidas de que o Brasil vai ser 
um grande produtor; e eu costumo dizer que Mato Gros-
so, já, já, não terá mais – apesar de todo o esforço, 
através das rodovias – condições de escoamento de 
toda a produção que estará acontecendo, entre 5 e 10 
anos, se não tivéssemos, porque vamos ter, ferrovias 
como a Integração Centro-Oeste que está chegando. 

O Projeto está praticamente pronto e vai desaguar na 
região do Nortão, seguindo depois para Rondônia, por 
Lucas do Rio Verde; como temos também a Ferronorte 
chegando em Rondonópolis e que nós queremos que 
chegue até Cuiabá. Isto sem falar nas hidrovias etc. e 
em outras rodovias também, que são aquelas que já 
estão federalizadas pelo Senado mas que estão em 
processo de votação – quase 5 mil quilômetros a mais 
para Mato Grosso de rodovias para serem asfaltadas 
e que estão na Câmara em processo de aprovação 
para entrar no PAC, porque somente as rodovias que 
são federalizadas entram no PAC, e só quem entra no 
PAC pode ser asfaltada. 

Este também foi um grande esforço de nossa 
parte, a federalização de um Estado que tem apenas 
em torno de cinco mil estradas asfaltadas e que, em 
breve, terá mais 5 mil quilômetros de asfalto. 

Então, quando eu digo que apoio totalmente essa 
questão que o Senador colocou é porque também não 
acredito que nenhum homem, nenhuma mulher, pas-
sando fome embaixo de uma árvore, vai manter uma 
árvore em pé. Não vai. Agora, se a sua família estiver 
tirando o sustento, figurativamente, porque essa árvore 
está em pé, ele estiver sobrevivendo, aí, sim, ele vai ficar 
embaixo da árvore, segurando a árvore em pé, porque 
o problema não é acabar com os pobres, é acabar com 
a pobreza. Se você acabar com a pobreza, você vai 
estar dando uma grande contribuição para a proteção 
do meio ambiente em vários sentidos da degradação 
do meio ambiente, porque muitas vezes você derruba 
uma árvore porque você precisa comer, figurativamente. 
Agora, se essa árvore estiver dando a possibilidade de, 
mantendo-a em pé, você ter uma sobrevivência com 
mais dignidade, você vai segurá-la. 

Mas, hoje, vim aqui para falar de outras duas ques-
tões. Uma delas é que estivemos hoje de manhã, eu e 
o Senador Jayme Campos, mais alguns parlamentares, 
no prédio da Infraero, em Brasília, para uma reunião 
com a diretoria de Engenharia e Meio Ambiente e pude 
ver uma apresentação sobre a situação das obras do 
aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, que 
atende a nossa capital, Cuiabá, e todo o meu Estado 
de Mato Grosso. 

Fui recebida pelo diretor, Sr. Jaime Parreira, que 
fez uma explanação sobre o aeroporto. A informação 
que obtive é que este mês iniciam as obras do chama-
do “Módulo Operacional” para desembarque de pas-
sageiros. Será uma construção breve, ao lado do atual 
terminal que o aeroporto dispõe, e que solucionará o 
problema do desembarque, que hoje está acima da 
capacidade e demanda de passageiros. Esse “Módulo 
Operacional”, segundo informações da Infraero, vem 
sendo usado em aeroportos mundiais para solucionar 
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demandas de crescimento, pois tem baixo custo e obras 
rápidas. O prazo para esse Módulo ficar pronto é de 
seis meses, ou seja, em dezembro deste ano ficará 
disponível para os passageiros que frequentam o ae-
roporto Marechal Rondon, no meu Mato Grosso. 

Sobre o terminal de passageiros, que é uma obra 
bem mais extensa, longa e ainda mais necessária, 
também obtive boas notícias. 

Cuiabá será uma das sedes da Copa do Mundo 
de 2014 e vem recebendo turistas e empresários do 
Brasil e do mundo, pois nosso Estado está em franco 
crescimento e, por isso, precisa de um aeroporto à al-
tura, com infraestrutura adequada, já. Por isso, vai ser 
feita essa reforma em seis meses, para suportar essa 
demanda, que hoje está de 1,6 milhão de passageiros 
por ano, mas a gente sabe que já houve uma mudança 
nesse número de pessoas chegando e já está beirando 
2 milhões, podendo ir até o final do ano, começo do 
próximo ano, até 2,3 milhões de passageiros por ano. 
Então nós precisamos que a possibilidade de receber 
essa demanda seja resolvida de imediato; daí a refor-
ma. E aí o permanente vai sendo construído de forma 
mais gradativa para que esteja pronto até a Copa do 
Mundo chegar.

A previsão, segundo a Infraero, é de que a de-
manda de passageiros cresça a cada ano, como eu 
já disse aqui. Em 2009, era 1,6 milhão de pessoas 
por ano. Em 2010, o número subiu para 1,9 milhão, 
que já está agora. Em 2014, na Copa, a previsão é 
de 2,3 milhões de passageiros. Por isso as obras são 
necessárias já. 

Os projetos do Terminal de Passageiros estão 
prontos e devem entrar em fase de licitação nos próxi-
mos meses, do permanente. Haverá um estacionamen-
to novo, quatro pontes de embarque para passageiros 
e 13.200 metros quadrados de área. O aeroporto terá 
capacidade de 2,8 milhões de passageiros por ano. A 
previsão é de que as obras iniciem em julho de 2011 
para o permanente e terminem em julho de 2013 com 
o orçamento estimado em R$87,5 milhões.

No entanto, segundo o Sr. Diretor, Dr. Jayme 
Parreira – e toda bancada de Mato Grosso já havia 
feito esse entendimento com o Dr. Murilo, Presidente 
da Infraero, e hoje foi reafirmado – há a probabilida-
de de adiantamento dessas obras em seis meses, 
dependendo das negociações que serão feitas nos 
próximos dias. 

Fiquei muito animada, senhoras e senhores, es-
pecialmente meus companheiros e companheiras do 
meu Mato Grosso, porque, realmente, o movimento no 
nosso aeroporto está insustentável com aquela infraes-
trutura existente. Fiquei muito animada ao saber dessas 

informações, pois há anos lutamos por essas medidas 
que são fundamentais para o nosso Estado.

Mato Grosso é o Estado que mais cresce no 
Brasil, principalmente por causa da área agrícola, so-
bre a qual também acabei de dizer algumas palavras. 
Somos um celeiro, e nosso aeroporto tem de suprir 
essas demandas econômicas. Além disso, o turismo 
também tem crescido muito e os passageiros, em sua 
maioria, vêm de avião. Por isso, precisamos de um 
aeroporto bom, com estrutura de recebimento, onde 
a espera por bagagem e atendimento sejam breves e 
de qualidade. 

Estamos, com certeza, senhoras e senhores, 
mato-grossenses e também todos os brasileiros – 
quiçá estivessem nos ouvindo em nível internacional 
– precisamos, sim, de um aeroporto da melhor qua-
lidade. Por quê? Porque Mato Grosso não é só um 
potencial gigantesco de desenvolvimento econômico 
com sustentabilidade ambiental, mas é também no 
nível turístico. 

Há muita beleza para se ver em nosso Mato Gros-
so. Nós não temos o Bonito de Mato Grosso do Sul, 
mas nós temos as cavernas de Nobres, nós temos o 
Pantanal, nós temos a Chapada dos Guimarães, nós 
temos muita, mas muita beleza. 

Sem falar, Senadora Níura, do algodão colorido 
na lavoura! Se a senhora quiser conhecer algodão 
azul, bege, amarelo, rosado, eles dão lá no pé. Não 
dá só o algodão branco: dá o colorido também, com 
coloração natural. Não vai precisar pintar, depois de 
passar pelo processo de tecelagem. Já imaginou o 
que significa, nos processos alérgicos, para os hospi-
tais, para a população de um modo geral, de repente 
não precisar de tintura em determinados tecidos para 
qualquer fim?

Obrigada, Senador José Bezerra. O Presidente 
Sarney acaba de assumir a Presidência. Mas vou ter 
de fazer uma pequena fala, Presidente Sarney, sobre 
a violência contra a mulher.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fora do microfone.) – Muito bem!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, mais uma vez, como já disse ontem, ocupo esta 
tribuna, para tratar da violência contra a mulher.

No próximo dia 7 de agosto, a Lei Maria da Pe-
nha completará seis anos de existência, símbolo da 
luta das mulheres contra a violência doméstica. Mes-
mo sob constantes ataques daqueles que deveriam 
cumpri-la – alguns juízes, na maioria homens –, ela 
resiste, protegendo mulheres de todo o Brasil.

A lei pode ser considerada, sem risco de exa-
geros, como uma das mais avançadas no mundo na 
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proteção às mulheres contra a violência doméstica, 
com institutos protetivos eficazes.

Senhoras e senhores, digo sempre que nós, mu-
lheres, somos 52% da população e que os outros 48% 
são todos, absolutamente todos, nossos filhos. Então, 
gosto sempre de alertar os nossos filhos de que preci-
samos da ajuda deles, para que, daqui a pouco, a Lei 
Maria da Penha seja um instituto legal desnecessário, 
que pode acabar. Não precisaremos mais dele, porque 
não existirá mais violência doméstica. Vai ser ótimo o 
dia em que isso acontecer. Enquanto isso não acon-
tecer, Maria da Penha vai ter vigor sim, e vigor para 
valer! Não adiantará a ação daqueles que questionam 
a sua constitucionalidade. É uma lei constitucional, sim, 
e está aí para proteger as mulheres contra a violência, 
especialmente a doméstica. 

Porém, a resistência de algumas autoridades 
policiais e até mesmo de juízes em aplicar essa lei, 
como disse aqui, resulta ainda em morte para muitas 
mulheres. Um exemplo é o caso, de que já falei, da jo-
vem Eliza Samúdio, que provavelmente foi assassinada 
por seu ex-companheiro. E essa morte foi agora, em 
junho, no começo de julho, não é? No dia 9 de março, 
falei que aquele rapaz era violento, perigoso e que 
poderia matar. Citei o nome dele aqui. Foi uma morte 
anunciada. Três meses depois, aparece uma mulher 
morta, e, pelo que tudo indica, foi ele. Essa mulher bus-
cou ajuda, e não aplicaram a Lei Maria da Pena para 
protegê-la. O resultado foi uma barbaridade. 

Por outro lado, a lei despertou na sociedade maior 
atenção das mulheres para os seus direitos, para o 
básico direito de uma vida sem violência. Isso pode 
ser observado pelo grande conhecimento da existên-
cia da lei. Quero dizer que muitas mulheres podem 
até não saber de que trata direito a lei, mas sabem 
que, se forem agredidas, podem buscar amparo na 
Lei Maria da Penha.

Outra face positiva da lei é que muitas mulheres 
saíram do silêncio e passaram a fazer denúncias. Um 
exemplo é a Central de Atendimento à Mulher – Li-
gue 180. 

Ontem, foram divulgados novos dados de violên-
cia contra a mulher no Brasil pela Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, sob o comando com-
petente da nossa querida Nilcéa Freire. 

Os dados registram aumento de 112% no número 
de denúncias nesse primeiro semestre, em compara-
ção com o mesmo período de 2009. Nesse período, 
foram 343 mil atendimentos contra 161 mil nos seis 
primeiros meses de 2009. 

Segundo a Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, das pessoas que entraram em contato com 
o Disque Denúncia, 14% disseram que a violência so-

frida era exercida por ex-namorado ou ex-companheiro 
– quase 15%, foram 14,7% –; 58% estão casadas ou 
em união estável; e, em 72% dos casos, as mulheres 
relatam que vivem junto com o agressor.

Cerca de 40% declararam que sofrem violência 
desde o início do seu relacionamento; 38% relataram 
que o tempo de vida conjugal é acima de 10 anos; e 
57% sofrem violência diariamente. Em 50% dos ca-
sos, as mulheres dizem que correm risco de morte. O 
percentual de mulheres que declaram não depender 
financeiramente do agressor é de 70%.

Os números mostram, ainda, que 68% dos filhos 
presenciam a violência e que 16% sofrem violência 
junto com a mãe. Dos 62 mil relatos de violência, 36 
mil correspondem à violência física, 16 mil à violência 
psicológica, sete mil à violência moral, 820 à violência 
patrimonial e 1.280 à violência sexual, além de 229 si-
tuações de tráfico e 239 casos de cárcere privado. 

A maioria das mulheres que ligam para a Central 
têm entre 25 e 50 anos (67%) e o nível fundamental 
de escolaridade (48%).

Os números ajudam a deixar clara uma questão: 
a violência doméstica contra a mulher está dissemi-
nada em toda a sociedade, atingindo todas as clas-
ses. Como sempre digo, a violência contra a mulher é 
a mais “democrática” das violências, porque atinge a 
todos, em qualquer classe, em qualquer situação, em 
qualquer país, seja desenvolvido, seja subdesenvolvi-
do. Parece algo “democrático”, não é? Não sei por que 
isso é algo generalizado no planeta Terra. 

Esses números, antes de significarem um aumen-
to na violência, a meu ver, significam a redução do medo 
em denunciar. Não que tenha aumentado a violência. 
Ela diminuiu. Inclusive, no meu Estado, diminuiu drasti-
camente com a Lei Maria da Penha – principalmente a 
reincidência. Mas o que aconteceu agora foi a redução 
do medo de denunciar, o aumento do conhecimento 
da mulher de seus direitos e maior conhecimento da 
lei e da existência do 180 para discar.

As campanhas de divulgação do número e da 
lei estão atingindo seus objetivos. Agora é pressionar 
a correta aplicação da lei, para que não fique apenas 
na denúncia: para que as mulheres recebam proteção 
e para que os agressores sejam punidos. 

Pesquisas realizadas pela espetacular Juíza Amini 
Haddad, do meu Mato Grosso – lá nós temos a Juíza 
Amini Haddad e a Promotora de Justiça Lindinalva; 
aliás, são muitas promotoras e juízas, mas destaco 
essas duas, porque elas lideram esse movimento –, 
demonstraram que a lei, anos atrás, ainda não tinha 
conseguido reduzir o número de denúncias, mas que, 
após a aplicação das medidas protetivas e das puni-
ções, a reincidência diminuiu em mais de 50%. Quer 
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dizer, as punições são educativas e, quando aplicadas, 
conseguem regenerar o agressor. 

Não podemos afirmar, senhoras e senhores, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, que as mulheres estão 
sendo mais violentadas. Não podemos afirmar isso, mas 
que elas estão denunciando mais, estão informando-se 
mais e que por isso os números têm aumentado. 

Em números absolutos, São Paulo lidera o ranking 
com 47 mil atendimentos – arredondando-se os nú-
meros –, seguido pela Bahia com 32 mil. Em terceiro 
lugar, o Rio de Janeiro, com 25 mil dos registros.

O meu Estado de Mato Grosso ficou em 19º lugar, 
com 3,9 mil ligações – graças a Deus, e espero que, 
daqui a pouco, ele até saia desse ranking.

Quando considerada a quantidade de atendimen-
tos relativos à população feminina de cada Estado, o 
Distrito Federal é a unidade da Federação que mais en-
trou em contato com a Central, com 267 atendimentos 
para cada 50 mil mulheres. Em segundo lugar, aparece 
o Tocantins, com 245, e, em terceiro, o Pará, com 237. 
O meu Estado, Mato Grosso, ficou em 14º lugar, com 
134 atendimentos, para uma população feminina de 
1,4 milhão de mulheres.

Do total de informações prestadas pela Central 
(67 mil), 50% correspondem à Lei Maria da Penha (33 
mil). Durante os quatro anos de existência, o Ligue 180 
registrou 1.266.941 atendimentos. Desses, 30% cor-
respondem a informações sobre a legislação.

Enfim, a violência contra a mulher é fruto, senho-
res e senhoras... É fruto realmente... Não diria que é 
um sentimento, mas uma questão, meu Presidente 
– o senhor é um homem da cultura –, cultural. Infeliz-
mente, através dos tempos, a mulher sempre foi tida 
como uma pessoa que cuidava das lides da casa. Há 
um século, não tínhamos direito à instrução; não tínha-
mos direito a trabalhar e muito menos a votar. Hoje já 
somos até Senadoras, não é? Somos poucas ainda, 
mas já somos até Senadoras, não é, Níura? Somos 
poucas, mas já estamos chegando ao Parlamento aqui 
no Brasil, ainda que devagar. 

Essa questão cultural tem de ser superada na 
família, no trabalho e na política. É “não” à discrimina-
ção contra a mulher! Não, não a aceitamos em hipó-
tese alguma. Temos de denunciar a discriminação que 
ocorrer, temos realmente de mostrar para a sociedade 
que ela é inaceitável. 

Agora, do meu ponto de vista, a situação mais 
complicada vive a doméstica, que fica fechada, camu-
flada entre quatro paredes muitas vezes. E lá crescem 
os nossos menininhos vendo que as mulheres da casa 
podem ser maltratadas, humilhadas, muitas vezes 
agredidas fisicamente. E eles crescem achando que 
podem fazer isso com as mulheres do seu entorno no 

futuro, seja com uma colega de escola, uma namora-
da, com a esposa, a mãe, até a filha ou a irmã. Isso 
tem de ser superado. 

Um companheiro, um filho nosso... Eu não os 
chamo nem de “os homens”, porque todos são nos-
sos filhos. Então, vamos tratá-los como filhos nossos 
para saberem quanto nós os amamos, quanto nós os 
queremos bem, quanto nós precisamos que eles nos 
ajudem na superação da discriminação. 

E eu me refiro sempre a uma contradição: como 
dizer que um companheiro ou um filho nosso é ótimo, 
que trata muito bem a sociedade, que é um político ex-
celente, democrático, que respeita os direitos do povo, 
se dentro de casa ele desrespeita as suas mulheres, a 
sua companheira e as mulheres do seu entorno? Que 
processo é esse, meus senhores e minhas senhoras? 
Que processo é esse? Nós precisamos resgatar a dig-
nidade, como seres humanos, de homens e mulheres 
e colocá-los em igualdade de condições.

Por fim, meu Presidente, quero abordar um aspec-
to sobre o qual já se falou muito aqui, que é a violência 
contra a mulher, a questão da discriminação. 

Trazemos o exemplo do que está ocorrendo hoje 
no Irã, algo que ontem foi bastante discutido aqui – hoje 
já se falou também nesse assunto. Refiro-me ao que 
querem fazer com Sakineh Ashtiani, que foi condena-
da à morte por apedrejamento por adultério no Irã. Ela 
já recebeu 99 chibatadas. O problema é que o marido 
dela faleceu e ela se envolveu com outro homem, de-
pois de viúva. Agora, a pena dela é ser enterrada até 
aqui, receber noventa pedradas na cabeça até morrer, 
porque o marido dela morreu há dois anos e ela teve 
relacionamento com outro homem. Dá licença...!

A Corte Suprema do Irã ignorou apelos de de-
fensores dos direitos humanos e atendeu pedido do 
Ministério Público para que a iraniana Sakineh Ashtiani 
seja executada. Em uma aparente tentativa de aplacar 
as críticas internacionais, Teerã mudou – agora mu-
dou! – o teor da principal acusação contra Sakineh: 
de adultério para assassinato. A esta altura, estão di-
zendo que ela matou o marido! O tribunal definirá na 
próxima semana se ela será enforcada ou apedrejada. 
Não cabe recurso.

O Presidente Lula já interveio, o mundo intei-
ro está intervindo. Não é possível a gente continuar 
suportando esse tipo de coisa! Não é possível! Nós 
precisamos que Sakineh não seja assassinada, mas 
nós precisamos acabar com isso de vez. Sakineh con-
seguiu extrapolar os muros onde ela está prisioneira 
e passar isso para o mundo. Agora, quantas no dia a 
dia são assassinadas dessa mesma forma em países 
longínquos? Quantas? Isso tem de acabar em todos 
os lugares.
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Sakineh tem de ser salva, mas todas as mulhe-
res que sofreram o mesmo tipo de condenação têm 
de ser protegidas, têm de ser salvas. O Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu, inclusive, asilo po-
lítico para receber Sakineh no Brasil, mas a ajuda foi 
negada pelo Irã. 

Concedo um aparte ao Senador Bezerra.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Gostaria de 

parabenizá-la pelo pronunciamento a respeito das mu-
lheres, nada mais justo. Quero dizer também que não 
se justifica julgar uma pessoa e condená-la à morte 
por qualquer que seja o motivo, principalmente o mo-
tivo primeiramente alegado. Agora já estão criando 
outros motivos para justificar uma ação bárbara, de 
um governo bárbaro, que não se admite mais no sé-
culo XXI. Nem há adjetivos para qualificar um governo 
como esse! Quero também dizer que adoro as mulhe-
res porque sou filho de uma mulher, convivo com mi-
nha mãe dentro da minha casa, com esposa, quatro 
filhas e três netas, ou seja, convivo praticamente só 
com mulheres – tenho apenas um filho. Também gos-
taria de parabenizá-la pelo pensamento que externou 
sobre o setor agrícola do seu Estado, do nosso País, 
que tanto preconceito sofre da parte de alguns compa-
nheiros nossos. V. Exª, externando esse pensamento, 
contribui muito para o desenvolvimento do setor no seu 
Estado de Mato Grosso e, com certeza, em nosso país 
também V. Exª vem dando uma grande contribuição, e 
poderá dar mais ainda, neste Senado à causa do setor 
privado no Estado, no meu Estado, no seu Estado e 
no Brasil. Muito obrigado, Senadora.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador José Bezerra.

Concedo aparte a nossa Senadora Níura
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senadora, 

um aparte breve. Não poderia deixar de me manifestar 
neste momento em que a senhora coloca, de forma 
brilhante, a sua posição pela não discriminação em 
qualquer canto deste país, fora dele, em qualquer canto 
das longínquas fronteiras, porque século 21, como disse 
bem o Senador José Bezerra, é século 21, é o século 
do conhecimento, do avanço, da evolução humana. Eu 
quero cumprimentá-la, fazer coro a essa sua voz tão 
brilhante colocada aqui hoje. Muito brevemente, quero 
parabenizá-la, em primeiro lugar, por esse trabalho, por 
essa força e pela legalidade deste país, pela legalidade 
de nosso país, pelos instrumentos que temos, com os 
quais devemos lutar pela cidadania, pela moralidade 
e pela ética em todos os sentidos. Que o ser humano 
brasileiro esteja à altura do que este país merece, e 
isso só acontecerá quando se ouvirem vários pronun-
ciamentos, várias vozes e vários estímulos para o bem 
deste país no mesmo sentido em que fez a senhora 

aqui hoje. Não posso deixar de me manifestar, mesmo 
que o Estado de Santa Catarina tenha essa voz, essa 
força feminina da empreendedora, da mulher valen-
te, da mulher forte e de gente de bem. Não podemos 
permitir violência contra qualquer ser humano, seja 
ele homem, seja ele mulher, seja ele criança, seja ele 
idoso. Parabéns à senhora! Não poderia deixar de me 
manifestar depois de sua brilhante explanação, de sua 
brilhante fala no dia de hoje no Senado Federal.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senadora. Fico muito feliz ao perce-
ber que temos mais uma voz feminina determinada, 
corajosa e realmente comprometida no nosso Senado 
da República.

Um aparte ao Senador José Nery. 
Prometo encerrar em seguida, meu Presidente.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senadora Serys, 

mais uma vez peço a palavra para cumprimentá-la por 
abordar um tema que faz parte de sua vida e de sua 
luta como militante, dirigente de movimentos sociais, 
mais especialmente na condição de parlamentar, de 
Senadora por Mato Grosso. Devemos aplaudi-la por 
abordar o tema da violência contra a mulher, por denun-
ciar tantas vezes a violência que acontece no lar, que 
acontece na sociedade como um todo e por denunciar, 
da tribuna, a possibilidade de um país – o Irã, no caso 
– vir a executar por apedrejamento uma mulher – o 
Brasil, inclusive, como V. Exª bem disse, ofereceu sua 
contribuição para livrar Sakineh dessa forma cruel de 
violência de um Estado, sob a forma de apedrejamento. 
Isso mostra a importância do trabalho de V. Exª, de sua 
percepção da luta que tem de ser feita constantemente 
em defesa dos direitos humanos e da dignidade hu-
mana; esse é um bom exemplo da importância da luta 
que V. Exª aqui trava, do trabalho que faz, das ideias 
que defende. Aqui a senhora defende não apenas as 
questões do seu Estado de Mato Grosso, não apenas 
as questões do nosso grandioso País, mas também as 
questões planetárias, defende os direitos humanos em 
qualquer parte do Planeta, defende o meio ambiente 
sustentável em qualquer parte do Planeta. É por isso 
que Mato Grosso e o Brasil têm sempre de se orgu-
lhar da Senadora Serys Slhessarenko, a quem aqui 
publicamente, mais uma vez, desejo muita sorte em 
sua luta. Parabéns por sua determinação, coragem e 
ousadia. Muito obrigado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador José Nery. 

Muito obrigada, Presidente, pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª só faz honrar o Senado com sua palavra e com 
o tema que acaba de abordar.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sobre esse assunto e a questão da violência 
contra a mulher, a gente tem de falar sempre. A pro-
teção ao meio ambiente, o desenvolvimento econô-
mico sustentável dos nossos estados, do nosso País, 
também têm de ser permanentemente defendidos. Em 
todos os aspectos, temos de estar sempre prontos, 
cada um de nós que chega aqui, representando o seu 
Estado, a ajudar na construção do desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade, porque isso, inclu-
sive, vai ajudar a mudar a mentalidade com relação 
ao próprio relacionamento com as mulheres. Temos 
de transformar realmente em riqueza tanto potencial 
que o nosso País tem, melhorando a qualidade de vida 
dos despossuídos como um todo, com casas, com o 
Luz para Todos, com alternativas de locomoção, com 
estradas, com comunicação, com inclusão digital, en-
fim, em todos os setores. 

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Serys Slhes-
sarenko, o Sr. José Bezerra, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero registrar que estão em visita ao Senado, nas 
galerias, os alunos do Centro de Ensino Fundamental 
da 603/604 Norte, de Brasília. 

Muito obrigado pela visita.
Encontra-se na Casa a Srª Selma Elias Westphal, 

Suplente do Senador Neuto De Conto, da represen-
tação do Estado de Santa Catarina, convocada em 
virtude do afastamento do Titular.

S. Exª encaminhou à Mesa o original do seu di-
ploma, que será publicado na forma regimental, e de-
mais documentos exigidos pela lei. 

É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Designo comissão formada pelos Senadores José 
Bezerra e Níura Demarchi para conduzir Sua Excelên-
cia ao plenário desta Casa a fim de prestar o compro-
misso regimental. (Pausa.)

A Presidência solicita que todos permaneçam 
de pé para ouvirmos o compromisso constitucional 
da Senadora Selma.

(A Srª Selma Elias Westphal é conduzi-
da ao plenário e presta, junto à Mesa, o com-
promisso.)

A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Prometo 
guardar a Constituição Federal e as leis do País, de-
sempenhar, fiel e lealmente, o mandato de Senadora 
que o povo me conferiu e sustentar a união, a integri-
dade e a independência do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Declaro empossada no mandato de Senadora 
da República a nobre Srª Selma Elias Westphal, que, 
a partir deste momento, passa a integrar os trabalhos 
desta Casa. 

Meus cumprimentos. (Palmas.)
Concedo a palavra à Senadora Selma Elias, que 

ocupará a tribuna desta Casa.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente José Sarney, demais Senadores, Deputado 
Federal, do meu Estado, João Matos, Deputado Fe-
deral, do meu Estado, Edson Bez, Senador Neuto De 
Conto, a quem cumprimento de forma muito carinhosa, 
Prefeito de Imbituba, José Roberto Martins, Vereador 
Jaison Cardoso e demais presentes, um caminho, se 
desejamos percorrê-lo em toda a sua plenitude, se o 
queremos fértil e aberto a todos, devemos fazê-lo com 
o coração. O caminho deve ser todo coração. 

Olhando, pela primeira vez em minha vida, daqui, 
Sr. Presidente – deste espaço que ocupo neste mo-
mento, nesta tribuna –, todas as senhoras e senhores 
que estão me ouvindo, vou expressar, exatamente, o 
que significa um caminho, uma caminhada e um co-
ração. Quero falar de uma vida. 

Venho da cidade de Imbituba, Estado de Santa 
Catarina, maravilhosa cidade à beira-mar. Raízes aço-
rianas, praia, porto, capital da baleia franca, um para-
íso, que me trouxe até onde cheguei neste momento: 
à tribuna, ao Senado Federal. 

Eu, Selma Elias Westphal, filha de Isabel e Edu-
ardo; esposa de Fúlvio; mãe de Flávia e Rafaela; sogra 
de Douglas e de Fábio; avó apaixonada de Martin. 

Eu, filha de um homem do povo, taxista em sua 
cidade pequena do interior, cujas andanças pelas es-
tradas do meu Estado, geralmente em busca de saú-

de nos centros mais adiantados para a população de 
sua terra, garantiram-lhe apurada sensibilidade para 
os problemas que afetavam aquela gente.

Eu, ainda estudante de Pedagogia na Univer-
sidade Federal, a professorinha, como dizia Ataulfo 
Alves, nas lides do ensinar o bê-á-bá, começando a 
escolher, com o coração, os caminhos a percorrer; 
começando a perceber que crianças pobres muitas 
vezes não aprendem não porque não são capazes, 
mas porque não se alimentam adequadamente; não 
recebem atenção, carinho e amor suficientes e, não 
conseguindo se manter na escola, saem para a busca 
obrigatória da sobrevivência. 

Tenho, como modelo de educador, o grande Pau-
lo Freire, mestre tão amado por todos, mas tão pouco 
seguido em seus ensinamentos e que dizia que essas 
crianças não se evadem da escola, mas são expulsas 
dali por não encontrarem naquele espaço os motivos 
para lá permanecerem.

Eu, filha do Prefeito de Imbituba, o primeiro prefei-
to eleito pelo PMDB no sul do meu Estado, começava 
a frequentar os palanques, a ensaiar os discursos, lá 
pelos idos de 1968. E falava, já com ares de professora, 
de justiça social, de educação, de aprender e de crescer 
em conhecimento para que todos tenhamos o direito 
de “ser alguém na vida”, como tão costumeiramente 
se fala quando desejamos convencer alguma pessoa 
a estudar. Mesmo que ainda não se explique adequa-
damente o que significa “ser alguém na vida”. 

Eu, assim, por tudo que começava a envolver 
minhas ações como mulher, militante e professora, 
fui conduzida e me fiz conduzir ao único caminho que 
meu coração exigiu para que minha vida, já naquele 
momento, fizesse sentido, encontrasse um caminho 
todo coração: buscar, na atividade pública, a realiza-
ção de meus sonhos, no envolvimento com as pessoas 
da minha cidade, ajudando a construir uma Imbituba 
mais justa e mais humana para todos que ali viviam. E, 
para concretizá-lo realmente com o coração, não havia 
outro caminho a seguir a não ser fazê-lo pari-passu 
às companheiras e companheiros de minha cidade, 
com quem militávamos no Movimento Democrático 
Brasileiro, o guerreiro manda-brasa que nos causava 
tanto orgulho. 

Já faz um bom tempo. Mas nunca me afastei, 
em minhas andanças, da bandeira tão orgulhosamen-
te empunhada nessa luta para que o Brasil torne-se, 
cada vez mais, um modelo de democracia e de justi-
ça social. 

Neste momento, em que estou ocupando uma 
cadeira nesta Casa, representando meu Estado de 
Santa Catarina – a nossa santa e bela Catarina –, mi-
nha cidade de Imbituba, meus pais, Isabel e Eduardo, 
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meu esposo, Fúlvio, minhas filhas, Flávia e Rafaela, 
eu, professora Selma, Senadora Selma, no mesmo es-
paço, na mesma tribuna tão brilhantemente ocupada, 
entre outros, pelo saudosíssimo brasileiro, o emedebis-
ta Teotônio Vilela, que trouxe, juntamente com outras 
lideranças, o sonho de liberdade com as Diretas Já, e 
que nós vivemos tão intensamente. 

Sendo eu a primeira imbitubense a alcançar tal 
posição, isso me deixa eufórica, orgulhosa, mas tre-
mendamente assustada. E, especialmente, com uma 
carga de responsabilidade ainda maior em relação às 
atitudes que devo assumir perante minha cidade, meu 
Estado e meu País.

Agora, não mais a professora Selma, que foi su-
pervisora local de educação no Governo Pedro Ivo, 
coordenadora regional no Governo Paulo Afonso e 
que teve a grata satisfação de ter um secretário como 
o Professor João Matos, hoje Deputado Federal João 
Matos, que fez a diferença no nosso Estado: educação 
em Santa Catarina antes de João Matos, com João 
Matos, e depois. Posteriormente, fui também Secretá-
ria Adjunta da Educação, já no Governo de Luiz Hen-
rique da Silveira, e ex-presidente estadual do PMDB/
Mulher catarinense. 

Esta militante que percorreu, inúmeras vezes, 
todos os 293 Municípios do Estado, o que a levou a 
ser escolhida pelo então candidato ao Senado Leonel 
Arcanjo Pavan, para integrar sua chapa em uma das 
suplências, juntamente com Neuto De Conto. Neuto De 
Conto já trazia consigo a experiência da Assembleia, 
da Câmara dos Deputados e de ter sido Secretário 
de Estado. Eu representava a mulher peemedebista, 
tão atuante na luta por uma Santa Catarina mais inte-
grada, a militante que está aqui. Represento a Maria, 
a Antônia ou a Joana do meu Estado, militantes que 
saem em busca do voto, da mobilização para levar a 
mensagem, para o seu povo, de justiça e de amor. 

Agora, Senadora da República, com o compro-
misso de ampliar mais os olhares para os anseios e 
direitos do povo brasileiro. Partindo da minha vivência 
profissional, centrar na educação de meus concidadãos 
meus esforços para melhorar as condições de vida 
da população. Mas não parar por aí. Na vivência com 
tantos homens públicos, com quem passo a repartir 
ações, modelos a serem seguidos, buscar as condi-
ções para que todos possamos caber, com dignidade, 
no chão brasileiro. Oportunizar o acesso e a perma-
nência a este direito básico que é o de aprender e o 
de crescer em conhecimento e em cidadania. Garantir 
que a falta de condições econômicas não sirva como 
motivo para a expulsão de tantos brasileiros do banco 
escolar. Possibilitar – por que não? – que alunos em 
universidades, se em situação de desemprego, tenham 

garantida a permanência e a continuidade de estudos 
por meio de programas especiais para essas finalida-
des, evitando, dessa forma, a angústia e a frustração 
que envolvem tantas pessoas impossibilitadas de re-
alizar seus sonhos.

Sou Senadora da República, mas sou professo-
ra. Pretendo-me educadora, ensinadora. E, neste mo-
mento, diferentemente do que sempre fiz antes, geral-
mente, ouvindo discursos de Senadores por meio da 
televisão ou em leituras de jornais, começo a perceber, 
com mais força, a proximidade que envolve estas duas 
atividades humanas: o ato educativo e a ação política. 
E, com a ajuda de todos os brasileiros, Senadores ou 
não, ousar tentar a construção de um Brasil de que 
todos possamos nos orgulhar sempre e mais.

E, como início de ação, quero fazer meus agrade-
cimentos a todos que caminharam comigo, com quem 
aprendi e a quem também ensinei, e ensinei muito. A 
meus pais, meus mestres e modelos de conduta. A meu 
esposo, companheiro leal de todos os momentos, meu 
esteio no exercício das atividades que possibilitaram 
minha presença aqui neste momento. Às minhas filhas 
e aos meus genros, que me trouxeram alento e conforto 
nas horas em que o cansaço e o desânimo tomavam 
conta de mim como militante. Aos meus familiares, aos 
amigos de caminhada. Ao Governador de Santa Cata-
rina, Leonel Arcanjo Pavan, por ter-me escolhido para 
ser sua suplente. A Leonel Pavan, meus agradecimentos 
hoje e sempre. A todas as mulheres brasileiras, pelo 
espaço que, cada vez mais, temos ocupado com sere-
nidade, competência e com muita luta. À minha terra, 
Imbituba. Ao meu Estado, Santa Catarina, nossa bela 
Catarina, o único Estado da Federação com nome de 
mulher, a alegria de ter nascida brasileira. 

Quero assegurar que prosseguirei com muito 
empenho todo o trabalho que vem sendo realizado, 
brilhantemente, pelo Senador Neuto De Conto, de 
maneira que meu Estado não sofra nenhuma perda 
na ausência desse nobre Senador. Santa Catarina é 
um Estado que merece atenção do Governo Federal, 
por ser um celeiro da agricultura e a marca produtiva 
do Brasil. 

Muito obrigada a todos por me permitirem ter 
chegado até este momento de realização plena. 

A Deus, aos amigos e aos companheiros com 
quem tive o prazer de trilhar por todos os caminhos da 
minha grande Santa Catarina. Obrigada. 

A Srª Níura Dearchi (PSDB – SC) – Concede-
me um aparte, nobre Senadora?

A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Con-
cedo.

A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Vou fazer 
este aparte, de pé, a uma grande mulher catarinense, 
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que chega neste plenário, neste lugar tão importante 
da República brasileira. Uma mulher que tem uma his-
tória extraordinária; uma mulher que tem ao seu lado 
pessoas tão importantes; e que, se lhe deram essa 
condição de estar aqui hoje, nessa emoção do seu 
coração, foi por causa do brilhantismo da sua história, 
da sua caminhada como pessoa, como mulher, como 
mãe, como avó, mas, principalmente, como grande 
militante de um grande partido político brasileiro, que, 
assim como o meu, contribui efetivamente para o de-
senvolvimento desta Nação. E ninguém melhor do 
que a senhora para estar neste Congresso Nacional 
representando também as mulheres de Santa Catari-
na e as mulheres deste imenso País. Digo, Senadora 
Selma Westphal, que o Sul de Santa Catarina está en-
grandecido, o Estado de Santa Catarina está honrado 
pela sua história e pela sua presença aqui. Essa gran-
de educadora, essa grande militante de Paulo Freire, 
essa mulher vai inovar, vai trazer aqui sua grande voz, 
dentro deste plenário de debates dos assuntos mais 
importantes deste País. A senhora traz o ex-Secretá-
rio de Educação do nosso Estado, Deputado Federal 
João Matos, a quem devemos todo o nosso respeito. 
Ele é o pai de uma das legislações mais importan-
tes deste País, que é a Lei da Adoção, recentemente 
aprovada não só pela Câmara dos Deputados como 
também pelo Senado Federal. Traz aqui, hoje, o De-
putado Federal Edinho Bez, que é da sua Região Sul. 
Traz aqui um grande Prefeito, o Prefeito Beto Martins, 
cuja lisura como administrador público engrandece o 
Sul de Santa Catarina, engrandece o nosso partido, 
o PSDB catarinense, engrandece o Governo de Le-
onel Pavan, pela sua fibra diante do nosso partido e 
diante da nossa coligação, hoje, no Estado de Santa 
Catarina, cuja estrutura pluripartidária representamos. 
Devemos hoje nos orgulhar pelo modelo de descen-
tralização implantado pelo Governador Luiz Henrique 
da Silveira, pelo atual Governador, Leonel Pavan, pelo 
Vice-Governador, Pinho Moreira, pelo grande Senador 
da República Raimundo Colombo, que também cami-
nha nessa direção e será o futuro Governador do Es-
tado. E por tantas outras conjunturas e estruturas para 
o bem-estar, para a seriedade e para o belo trabalho 
que aqui, tenho certeza, a senhora fará. Quero cumpri-
mentar também o vereador que está acompanhando a 
delegação, toda a família da nossa Senadora, que vai 
engrandecer, sem sombra de dúvida, com todo o seu 
trabalho, com a riqueza da sua história, com essa fibra, 
os trabalhos desta Casa. E quero lhe dizer, Senadora 
Selma Westphal, que a senhora já me ensinou muito; 
a senhora foi uma grande Secretária Adjunta de Edu-
cação do nosso Estado, na implantação das Secreta-
rias de Desenvolvimento Regional, na implantação da 

descentralização política, administrativa e geográfica 
do nosso Estado. Quero dizer à senhora que vamos 
somar vozes aqui, em todas as Comissões, mas, es-
pecialmente, na Comissão de Educação, da qual, te-
nho certeza, a senhora fará parte. E estaremos juntas 
nessa luta em prol do bem-estar de toda a nossa Na-
ção e, principalmente, do Estado de Santa Catarina. 
Orgulha-me estar aqui ao seu lado. Sou uma aprendiz 
dessa sua trajetória e dessa sua militância. Parabéns! 
Parabéns mais uma vez, em nome de todas as mulhe-
res catarinenses, em nome da Caravana da Amizade 
e em nome desse projeto catarinense que há de ser 
vencedor em Santa Catarina, muito maior agora com 
sua presença no Senado Federal! Parabéns, Senado-
ra! Parabéns, Senadora!

A SRA. SELMA ELIAS WESTPHAL (PMDB – SC) 
– Quero agradecer as palavras da Senadora Níura. Mas 
a Senadora Níura, vocês podem pensar: “é do mesmo 
Estado, já percorreram muitos caminhos juntas”. Mas, 
acreditem, essa mulher, com certeza, vai fazer valer 
seu espaço aqui, nesta Casa. Níura é de uma região 
grande, forte, do meu Estado, tão forte quanto ela.

Eu me orgulho de poder estar no Senado da Re-
pública na mesma época em que você também está 
aqui. Obrigada pelas palavras.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Muito obrigado, Senadora Selma Westphal. Quero 
cumprimentá-la e, uma vez mais, dar-lhe as boas-
vindas. Que no desempenho do seu mandato tenha 
um grande êxito. 

Muito obrigado. 
Em seguida, dou a palavra ao Senador José 

Nery, orador inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até que S. 
Exª chegue à tribuna, quero encaminhar à Mesa um 
requerimento com voto de pesar pelo falecimento de um 
grande amigo, um ex-parlamentar de grande expressão 
nacional, o ex-Deputado Norton Macedo Correia, que 
faleceu hoje, pela manhã, na cidade de Curitiba.

Norton Macedo era curitibano, bacharel em Di-
reito pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou-se 
na vida pública ocupando cargos no primeiro governo 
de Ney Braga, entre 1961 e 1965. 

Além de sua marcante passagem pela Câmara 
Federal, entre 1971 e 1973, trabalhou com o saudoso 
Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. O último 
cargo que ocupou foi a presidência do antigo Banco 
do Estado do Paraná.

Por sua atuante e profícua atividade na vida po-
lítica, entendo que Norton Macedo se faz merecedor 
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desta homenagem, que tenho a honra de propor, por 
parte do Senado Federal.

Norton, um político talentoso, deixou a atividade 
política mais cedo do que se desejava. Foi um talento 
desperdiçado, Presidente Sarney. Homem culto, com um 
preparo intelectual invejável, poderia ter sido utilizado 
muito mais na vida pública brasileira. Foi um desper-
dício de talento, de competência política e, sobretudo, 
um exemplo a ser seguido de lealdade absoluta. Foi, 
sem sombra de dúvida, um companheiro leal ao seu 
líder, Ney Braga, durante muitos anos, em toda a sua 
trajetória política no Estado do Paraná.

Particularmente, privei da sua amizade. Há poucos 
dias ainda me ligava, queria conversar, queria sugerir, 
queria falar sobre o momento político que estamos vi-
vendo no Brasil, e não deu tempo, lamentavelmente.

Minha solidariedade à família e aos seus amigos. 
Os meus sinceros pêsames por essa perda. Será uma 
ausência sentida na vida pública do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido no voto de pesar do Senado 
Federal. 

Quero também associar-me ao sentimento não 
só de V. Exª como no de todo o povo do Paraná pelo 
falecimento do ex-Deputado Norton Macedo. 

Conheci-o ainda ao tempo em que ele militava ao 
lado do então Major Ney Braga, quando ia disputar o 
Governo do Paraná. Bem jovem, ele, o José Richa, que 
também nos deixou, éramos, no Rio de Janeiro, àquele 
tempo, bem presentes num grupo de novos deputados 
que chegavam à Câmara do Palácio Tiradentes.

Portanto, é com grande pesar que também quero 
manifestar o quanto o Deputado Norton Macedo tra-
balhou por seu Estado, o Paraná, o quanto ele repre-
sentou para a política do Paraná e como marcou sua 
presença aqui, dentro do Congresso Nacional.

Com a palavra o Senador José Nery. 
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero 
cumprimentar a mais nova integrante desta Casa, a 
Senadora Selma Elias, aqui representando o Estado de 
Santa Catarina, Suplente do Senador Neuto de Conto. 
A Senadora Selma Elias, ao estrear nesta Casa, fez 
um pronunciamento vibrante, muito bem contextuali-
zado, sobretudo expressando toda a sua trajetória na 
luta em defesa da educação, do combate às injustiças 
sociais e pela redemocratização do nosso País. Sem 
dúvida, ganha esta Casa uma representante à altura do 
mandato que aqui substitui nesta Casa, o do Senador 
Neuto de Conto. Portanto, expresso, em meu nome e 
do meu partido, o PSOL, as boas-vindas a V. Exª, e o 
desejo de que esta Casa possa receber a sua contri-

buição para aperfeiçoar a legislação e a participação 
nas lutas do povo brasileiro no sentido de acumular no 
caminho da construção de um Brasil melhor.

Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, 
no meu pronunciamento desta tarde abordarei vários 
temas, porém, todos, de alguma forma, ligados à cau-
sa e à defesa dos direitos humanos. 

Inicialmente, refiro-me à carta-compromisso con-
tra o trabalho escravo, de iniciativa da Frente Nacional 
pela Erradicação do Trabalho Escravo, com o apoio da 
Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escra-
vo (Conatrae), com o apoio da Frente Parlamentar Mista 
pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil.

Esta carta-compromisso está sendo entregue em 
todos os Estados brasileiros aos candidatos aos gover-
nos estaduais, aos candidatos ao Senado da Repúbli-
ca, aos candidatos a deputados e deputadas federais, 
bem como está sendo entregue cópia desta carta aos 
nove candidatos à Presidência da República.

A carta visa a obter dos que estão disputando 
os cargos eletivos nessas eleições de 2010 o com-
promisso de que, uma vez eleitos ou eleitas para os 
cargos que disputam, seja no Poder Legislativo, seja 
no Poder Executivo, assinarão a carta-compromisso 
comprometendo-se a atuar pela erradicação do tra-
balho escravo contemporâneo.

Diz a carta, entre outras questões:

Tendo em vista as aviltantes condições a 
que estão submetidos milhares de brasileiros 
despidos de seus direitos e de sua dignidade, 
tolhidos de sua liberdade de ir e vir e tratados 
como animais, desde já assumo o compromisso 
público de que esta será uma das prioridades 
do meu mandato.

Este é um compromisso para os que disputam 
as eleições, se assim quiserem proceder.

Considerando que:
a) o Estado brasileiro reconheceu, em 

1995, a existência de escravidão contempo-
rânea diante das Nações Unidas;

b) mais de 37 mil trabalhadores foram li-
bertados da escravidão pelo Governo Federal, 
desde que foi criado o sistema de combate a 
este crime. 

c) malgrado os esforços e avanços em-
preendidos por órgãos governamentais, enti-
dades da sociedade civil, empresas e movi-
mentos sociais, permanecem ainda no Brasil 
focos de trabalho escravo;

d) o Código Penal, em seu artigo 149, 
prevê a punição para este crime; 
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e) todas as formas de trabalho forçado 
são graves violações aos direitos humanos, 
condenadas expressamente por instrumentos 
como a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos e as Convenções 29 e 105 da Organi-
zação Internacional do Trabalho, dos quais o 
Brasil é signatário. 

Esta a proposta de carta para ser assinada pelos 
que desejarem, em cada Estado da Federação, como 
disse, assumir o compromisso nessa luta. 

Assumo, caso eleita(o), o compromisso 
público de:

1) Não permitir que interesses dos gru-
pos econômicos que doaram recursos para a 
minha campanha ou grupos políticos que me 
apoiaram influenciem em minhas decisões 
no sentido de aprovar leis ou implementar 
ações necessárias para erradicar o trabalho 
escravo.;

2) Efetivar as ações presentes no 2º Pla-
no Nacional para Erradicação do trabalho Es-
cravo. Apoiar a implantação ou manutenção de 
comissões e planos estaduais para a erradi-
cação do trabalho escravo.

3) Atuar na articulação política pela apro-
vação de leis que contribuiriam para a erra-
dicação desse crime – como, por exemplo, 
a Proposta de Emenda Constitucional 438, 
de 2001, que prevê o confisco de imóveis em 
que trabalho escravo for constatado e com-
provado.

Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, a 
carta contém outros tópicos. Aqueles que desejarem – 
os Sindicatos de Trabalhadores Rurais; os Sindicatos 
dos Auditores Fiscais do Trabalho; a Comissão Pastoral 
da Terra; a ONG Repórter Brasil; a Ordem dos Advo-
gados; a CNBB e tantos outros órgãos, no total de 56 
entidades nacionais – lutar pela defesa dos direitos 
humanos propostos aos candidatos e candidatas às 
eleições de 3 de outubro de 2010 devem assinar esta 
carta-compromisso e, depois, no exercício dos man-
datos que forem conquistados, trabalhar efetivamente 
para livrar o Brasil desse crime com o qual não pode-
mos concordar, que é a existência de trabalho escravo 
em pleno século XXI.

Os demais termos da carta, Sr. Presidente, re-
queiro sejam acolhidos de forma integral como parte 
do meu pronunciamento.

Srª Presidente, participo, igualmente, da Comis-
são de Direitos Humanos do Senado e da Subcomis-
são de Combate ao Trabalho Escravo, razão por que, 
juntamente com os Senadores e Senadoras desta 

Casa, temos nos articulado para garantir que os direitos 
humanos dos trabalhadores no campo e também das 
cidades sejam garantidos e que nenhuma forma de 
trabalho escravo seja admitido, e que nenhum de nós 
sejamos condescendentes com essas práticas.

Mas, Srª Presidente, quero abordar um segundo 
aspecto do meu pronunciamento. Refiro-me ao Projeto 
de Resolução do Senado, que institui, no Senado Fe-
deral, a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara, a qual, acolhida por unanimidade na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e, depois, sacra-
mentada pelo Plenário, institui a Comenda de Direitos 
Humanos Dom Hélder Câmara, destinada a agraciar 
personalidades que tenham oferecido contribuição re-
levante à defesa dos direitos humanos no Brasil.

A comenda será conferida a cinco personalida-
des, anualmente, durante sessão do Senado Federal, 
especialmente convocada para esse fim, a realizar-se 
no mês de dezembro de cada ano.

A indicação de candidato, acompanhada do res-
pectivo curriculum vitae e a justificativa, deverá sem 
encaminhada à Mesa da Casa por meio da sua Secre-
taria-Geral. Portanto, quero anunciar ao Plenário e ao 
País, em especial, a todos que se dedicam à causa da 
defesa e promoção dos direitos humanos, que estão 
abertas as inscrições, que poderão ser feita por Sena-
dores e Senadoras da República, por Deputados e De-
putadas Federais, por entidades governamentais e não 
governamentais de âmbito nacional que desenvolvam 
atividade relacionada à causa dos direitos humanos. 
Até o dia 05 de novembro, o Conselho da Comenda 
Dom Hélder Câmara, que terá a participação de um 
membro de cada partido presente aqui no Senado Fe-
deral, promoverá a reunião para, entre os indicados, 
escolher os cinco primeiros agraciados com a Comenda 
de Direitos Humanos Dom Helder Câmara.

Portanto, as entidades e os movimentos, bem 
como os Srs. e as Srªs Parlamentares poderão enca-
minhar à Mesa Diretora do Senado as suas indicações 
para posterior avaliação e definição por parte do Con-
selho da Comenda Dom Hélder Câmara.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tercei-
ro tema, também relacionado à causa dos direitos 
humanos, trata da luta pelo respeito à saúde e pela 
integridade física de Gerardo Hernández Nordelo. 
Cubano, preso juntamente com outros cinco patriotas, 
Gerardo Hernández encontra-se desde a quarta-feira, 
21 de julho, em prisão solitária nos Estados Unidos, 
dessa vez em condições particularmente duras, que 
atentam gravemente contra a sua saúde e a sua inte-
gridade física.

Gerardo foi encarcerado numa cela de punição, 
num espaço mínimo junto com outro preso, carente de 
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ventilação, suportando temperaturas acima de 35 graus 
centígrados e sem contato com o mundo exterior.

Nessa ação contra o preso político cubano, inter-
veio o FBI, que explicou que Gerardo está confinado 
por uma decisão daquela agência de inteligência do 
governo americano.

Durante um longo processo contra os cinco, as 
autoridades federais empregaram procedimentos simi-
lares para impedir sua defesa e obstruir a justiça. Esse 
texto que vou ler aqui é uma declaração da Assembleia 
Nacional do Poder Popular da República de Cuba.

Em 2008, tive a oportunidade de participar de 
um encontro continental para defender a integridade 
e a dignidade desses cidadãos cubanos presos pelos 
Estados Unidos por uma acusação de espionagem, 
que não foi devidamente comprovada.

Diz o texto aprovado pela Assembleia 
Popular de Cuba:

Na véspera de cada decisão importante, 
nossos companheiros foram isolados na so-
litária para impossibilitar toda comunicação 
com seus advogados de defesa. A história 
se repete agora, quando Gerardo Hernández 
impetrou recurso de habeas corpus, último 
recurso legal que lhe resta no sistema norte-
americano que o condenou injustamente e lhe 
impôs uma cruel sentença de duas penas de 
prisão perpétua mais quinze anos.

Nos doze anos decorridos de sua deten-
ção, as autoridades norte-americanos proibi-
ram a visita de sua esposa, Adriana Pérez.

Gerardo mantém sua indomável resis-
tência, sua decisão irredutível, seu otimismo 
e convicção na vitória.

É um jovem que completou há pouco 45 
anos, porém doze anos de prisão em condi-
ções de extrema crueldade começaram a que-
brantar sua saúde. Sofre de várias doenças, 
que não são atendidas e causam profunda 
preocupação. 

Desde abril, Gerardo esteve solicitando 
infrutuosamente ser visto por um médico da 
prisão. Contudo, ele apenas foi atendido na 
quinta-feira, 20 de julho, quando lhe diagnosti-
caram dois problemas sérios e se decidiu que 
era necessário fazer-lhe outros testes. Mas, 
no dia seguinte, Gerardo não foi levado para 
o hospital, senão encerrado numa brutal cela 
de punição. Desde então, não foi visto pelo 
médico nem recebe tratamento algum. 

Esta situação deve parar imediatamente.

Diz, ainda, a nota da Assembléia Nacional de 
Cuba:

Responsabilizamos o governo dos Esta-
dos Unidos pela saúde e integridade física de 
Gerardo Hernández Nordelo. 

Levantemos nossas vozes para salvar 
Gerardo, um herói admirável, um inocente que 
merece viver em liberdade.

Há pouco, a Senadora Serys, em seu pronun-
ciamento, fez referência à iraniana que está condena-
da à morte por apedrejamento. E os Estados Unidos, 
que tentam se apresentar ao mundo como um país da 
democracia e da liberdade, praticam uma liberdade e 
uma democracia para os que acumulam, para os po-
derosos, mas, com certeza, não é democrata um país 
que submete qualquer outro povo ao seu jugo e aos 
seus caprichos, como fizeram os Estados Unidos ao 
invadir o Iraque, o Afeganistão ou qualquer outro país; 
enfim, um estado que se pretende polícia do mundo. 
É algo inaceitável que mantenham prisões políticas 
inaceitáveis como essa em que castigam os cinco he-
róis cubanos da resistência e da luta por democracia, 
justiça e respeito às liberdades.

Portanto, quero, neste momento, Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, fazer um apelo e exigir que 
as autoridades norte-americanas respeitem o direito 
desses presos e, mais do que isso, os libertem porque 
as acusações assacadas contra eles são maquinadas, 
são articuladas por interesses que não são os interes-
ses da justiça, da liberdade e da igualdade.

Srª Presidente, eu queria tratar ainda, rapida-
mente, de duas outras questões. Uma delas mais de 
natureza regional, do meu Estado do Pará. Trata-se da 
greve dos servidores da saúde no Município de Abae-
tetuba, no meu Estado, Pará.

Completam-se, amanhã, trinta dias de greve, que 
os trabalhadores, organizados pelo Sindsaúde, parali-
saram suas atividades, reivindicando reajuste salarial, 
pagamento dos salários, como é da lei, até o quinto 
dia útil do mês subsequente ao vencido; melhoria nas 
condições de trabalho e materiais e equipamentos 
para o atendimento ao usuários do Sistema Único de 
Saúde do município.

Estive presente, semana passada, em assem-
bleia dos servidores municipais da saúde em que me 
comprometi a tentar um diálogo, uma possibilidade de 
negociação entre a categoria e a prefeitura, tentando 
junto à prefeita municipal, Drª Francinete Carvalho, a 
possibilidade de instalação de uma mesa de negocia-
ções com a categoria para pôr fim ao movimento gre-
vista e, especialmente, para garantir o atendimento das 
justas reivindicações dos trabalhadores da saúde.
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Infelizmente esse diálogo não foi possível. A gre-
ve dos servidores da saúde continua, ao ponto de os 
servidores, através de seu sindicato, convocarem e 
organizarem uma audiência pública, com representa-
ção da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, 
do Ministério Público Federal e de vários órgãos, con-
selhos e entidades que têm relação com o tema, para 
a busca do mais completo esclarecimento do porquê 
da paralisação, da falta de materiais, de condições de 
atendimento da população nos hospitais e nos postos 
de saúde do Município de Abaetetuba. 

Faço esta intervenção aqui também no sentido de 
apelar para que as autoridades municipais busquem 
um entendimento, uma negociação que garanta o aten-
dimento não só das reivindicações dos trabalhadores, 
mas também de algo que é fundamental e primordial: 
o atendimento direto a cada cidadão e cidadã que pre-
cisa dos serviços públicos de saúde no Município de 
Abaetetuba, em meu querido Estado do Pará.

Por último, Srª Presidente, quinto e último assunto, 
quero fazer uma breve referência ao processo eleitoral 
que estamos vivenciando em nosso País, processo, 
como disse em momento anterior, ainda muito marcado 
pela exclusão mais ampla para que os diversos partidos, 
os diversos candidatos à Presidência da República e 
aos Governos dos Estados possam expressar e apre-
sentar ao eleitorados suas propostas, seus programas, 
suas intenções e seus compromissos.

O País tem a impressão de que existem apenas 
três candidatos à Presidência: a nossa colega e amiga 
Senadora Marina Silva, a ex-Ministra Dilma Rousseff 
e o ex-Governador José Serra. Esquece, não sei se 
de forma proposital, mas, pelo menos, de forma anti-
democrática, a existência de mais seis candidatos à 
Presidência. Entre eles, estão Plínio de Arruda Sam-
paio, do PSOL; Ivan Pinheiro, do Partido Comunista 
Brasileiro; Rui Costa Pimenta, do PCO; Levy Fidélix, 
do PRTB; José Maria, do PSTU; e José Maria Eyma-
el, do PSDC.

Fiz questão de ler o nome dos nove postulantes 
à Presidência da República, porque acho que os bra-
sileiros, todos e todas, têm direito de pelo menos sa-
ber que nove partidos e suas coligações disputam de 
forma democrática o voto dos brasileiros e brasileiras, 
para representá-los na maior função, no maior cargo 
da República, o de Presidente da República.

Mas faço questão, Srª Presidente Senadora Serys 
Slhessarenko, de enaltecer o primeiro debate entre 
quatro dos nove presidenciais que ocorre hoje à noite 
na Rede Bandeirantes de Televisão, a partir das 10 
horas da noite, quando quatro dos nove candidatos 
vão expor ao País suas ideias, suas propostas, seus 

propósitos, seus programas e compromissos para com 
o Brasil e para com o povo brasileiro.

Lembro o protagonismo da Rede Bandeirantes 
de Televisão nesse confronto de ideias e de propos-
tas, pois, depois do processo de redemocratização, em 
1989, foi a Rede Bandeirantes a promover o primeiro 
grande debate dos postulantes à Presidência da Re-
pública, em 1989, Senadora Selma. A senhora falou 
aqui da história do MDB, do PMDB, da sua militância. 
Pois ali estavam, em 1989, os mais importantes co-
mandantes da luta pela redemocratização do Brasil, 
pós-ditadura, o Deputado Ulysses Guimarães, Mário 
Covas, Lula, Leonel Brizola, Aureliano Chaves naque-
le debate promovido pela Band. Parece-me – se não 
estou enganado – que eram 15 ou 16 candidatos à 
Presidência.

Então, eram mais de 15 candidatos à Presidên-
cia e todos ali puderam expor, mesmo que num tempo 
bem limitado, durante três ou quatro horas, suas ideias. 
E é com isto que o Brasil precisa voltar a ter contato: 
com a ideia daqueles que, em constituindo um parti-
do político, tenham direito de se apresentar ao povo 
brasileiro em pé de igualdade, com a mais absoluta 
transparência. São os brasileiros e brasileiras que vão 
julgar quem deve ou não merecer o seu voto. 

Mas, de alguma forma, podar a participação dos 
candidatos à Presidência nos debates, eu creio que é 
uma forma de cerceamento do direito de expressão, do 
direito de representação dos partidos políticos que são 
constituídos legalmente. Então, entendo que todos têm 
o direito de também se apresentar ao povo brasileiro 
sem essa tentativa cotidiana de tentar mostrar ao País 
que só existem três candidaturas, três coligações, o que 
é omissão da verdade. Eu creio que, ao lado da nossa 
luta por igualdade social, no combate às injustiças e 
à violência... Fiquei aqui muito impressionado com o 
pronunciamento da Senadora Selma, hoje empossa-
da, um pronunciamento brilhante que faz jus aos seus 
colegas e suas colegas representantes do Estado de 
Santa Catarina. A Senadora Níura, que lhe aparteou 
há pouco, o Senador Belini, que está substituindo a 
Senadora Ideli, o Senador Acir Gurgacz, de Rondônia, 
o Senador José Bezerra, do Rio Grande do Norte, nós 
todos testemunhamos, aqui, a fala, o pronunciamento 
de uma professora, de uma defensora da educação, 
comprometida com a transformação. 

Paulo Freire, a quem a senhora aqui homena-
geou, na verdade, representa aquela mudança de 
conteúdo, de procedimentos, de forma, de método de 
ensinar. E a senhora deu aqui um belo exemplo. A sua 
história, a forma como a senhora contou a sua traje-
tória emocionou a todos nós. Eu olhava a Senadora 
Serys Slhessarenko e comentei com a Senadora Níura: 
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“Olha como a Serys está emocionada”. Porque muito 
do que dizia a Senadora Selma é também a história 
de uma militante, de uma lutadora, de uma dirigente, 
de uma defensora dos direitos humanos, do combate 
à violência contra as mulheres, da luta contra o tra-
balho escravo, da defesa do meio ambiente, causas 
que devem unir a todos nós por um Brasil mais digno 
e melhor para todos, mais justo.

Portanto, nós, que lutamos contra as injustiças 
sociais e a favor da igualdade, da fraternidade, por 
um País de paz sem violência, precisamos aperfeiço-
ar os nossos mecanismos democráticos, inclusive o 
processo para a própria escolha do nosso represen-
tante, do qual entendo que faz parte a possibilidade 
de que todos que disputam o mais importante cargo 
da República possam se dirigir a todos os brasilei-
ros e brasileiras de forma igual, sem nenhum tipo de 
censura, de exclusão. A campanha eleitoral, para ser 
completa, deve permitir que todos os candidatos e os 
que têm responsabilidade de fazer chegar essa infor-
mação a todos os brasileiros assim se comprometam, 
inclusive aqueles que tanto defendem a liberdade de 
imprensa de expressão, que eu defendo e apoio, mas 
não podem continuar a esquecer ou premeditadamente 
omitir a realidade. 

A realidade é que o Brasil tem nove candidatos 
à Presidência da República, mas os brasileiros, no 
dia a dia, têm a sensação e a informação de que eles 
são apenas três candidatos. Embora eles mereçam o 
respeito no debate democrático, eu diria com toda a 
certeza às senhoras e aos senhores, não é democrá-
tico negar voz, vez e participação ao que disputam o 
mais alto cargo da República.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE-
NADOR JOSÉ NERY EM SEU DISCURSO.

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

CARTA-COMPROMISSO  
CONTRA O TRABALHO ESCRAVO

Caras cidadãs, caros cidadãos,
Eu,________________________, candidata(o)

a______________________, firmo aqui o compro-
misso de atuar pela erradicação do trabalho escravo 
contemporâneo. Tendo em vista as aviltantes condições 
a que estão sujeitos milhares de brasileiros, despidos 
de seus direitos e de sua dignidade, tolhidos de sua 
liberdade de ir e vir e tratados como animais, desde já 
assumo o compromisso público de que esta será uma 
das prioridades do meu mandato.

Considerando que
O Estado brasileiro reconheceu em 1995, a exis-

tência de escravidão contemporânea diante das Na-
ções Unidas;

Mais de 37 mil trabalhadores foram libertados da 
escravidão pelo Governo Federal desde que foi criado 
o sistema de combate a esse crime;

Malgrado os esforços e avanços empreendidos 
por órgãos governamentais, entidades da sociedade 
civil, empresas e movimentos sociais, permanecem 
ainda no Brasil focos de trabalhos escravo;

O Código Penal prevê a punição a este crime em 
seu artigo 149 desde 1940;

Todas as formas de trabalho forçado são graves 
violações aos direitos humanos, condenadas expres-
samente por instrumentos como a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e as Convenções 29 e 105 
da Organização Internacional do Trabalho, dos quais 
o Brasil é signatário.

Assumo, caso eleita(o), o compromisso público de:
Não permitir que interesses dos grupos econô-

micos que doaram recursos para a minha campanha 
ou grupos políticos que me apoiaram influenciem em 
minhas decisões no sentido de aprovar leis ou imple-
mentar ações necessárias para erradicar o trabalho 
escravo;

Efetivar as ações presentes no 2º Plano Nacio-
nal para Erradicação do Trabalho Escravo. Apoiar a 
implantação ou manutenção de comissões e planos 
estaduais para erradicação do trabalho escravo;

Atuar na articulação política pela aprovação de 
leis que contribuiriam para a erradicação desse crime 
– como, por exemplo, a proposta de emenda consti-
tucional nº 438/2001 que prevê o confisco de imóveis 
em que trabalho escravo for encontrado.

Não promover empreendimentos a empresas, seja 
dentro ou fora do País, que tenham utilizado mão de 
obra escrava ou infantil. Da mesma forma, comprometo-
me a apoiar as empresas signatárias do Pacto Nacio-
nal pela Erradicação do Trabalho Escravo a combater 
a incidência desse crime em setores produtivos.

Destinar recursos e garantir apoio político para a 
manutenção das ações de fiscalização de denúncias 
que resultam nas libertações de trabalhadores.

Fortalecer a prevenção ao trabalho escravo, am-
pliando os programas de geração de emprego e renda 
nos municípios fornecedores de mão de obra escrava, 
priorizando a reforma agrária nessas regiões e fortale-
cendo as ações de reinserção social dos libertados.

Garantir proteção aos defensores dos direitos 
humanos e líderes sociais que atuam no combate à 
escravidão e na defesa dos direitos dos trabalhado-
res rurais.
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Apoiar o cadastro de empregadores flagrados 
com mão de obra escrava, conhecido como a “lista 
suja”, instrumento criado pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego que tem sido um dos mais importantes 
mecanismos de combate a esse crime.

Por fim, asseguro que renunciarei ao meu man-
dato se for encontrado trabalho escravo em minhas 
propriedades ou ficar comprovado que alguma vez já 
me utilizei desse expediente no trato com meus em-
pregados. E que será prontamente exonerada qualquer 
pessoa que ocupe cargo público de confiança sob mi-
nha responsabilidade que vier a se beneficiar desse 
tipo de mão de obra.

Sem mais, subscrevo-me.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Muito obrigada, Senador José Nery.

Antes de passar à palavra ao Senador Acir Gur-
gacz, eu gostaria de dirigir breves palavras à nossa 
Senadora Selma. Eu não tive oportunidade de me pro-
nunciar a respeito, até por ter assumido de imediato a 
sua fala à Presidência.

Senadora Selma, eu me identifiquei muito quando 
o Senador José Nery fala que eu fiquei emocionada ao 
escutá-la e ao observá-la. Realmente somos professo-
ras. Eu fui professora na Universidade Federal de Mato 
Grosso por 26 anos, eu sou advogada, sou pedagoga, 
o meu mestrado é na área da educação. Fui Secretá-
ria de Estado. Tenho uma história muito semelhante à 
sua. Fui Secretária de Educação, no primeiro momento, 
da capital, de Cuiabá. Logo de imediato, Secretária de 
Estado do meu Mato Grosso.

Mas, mesmo sendo Secretária, nunca deixei a 
sala de aula. Eu só reduzia o meu contrato de trabalho 
de dedicação exclusiva na Universidade Federal para 
tempo não integral, dedicação não exclusiva, como era 
chamado à época. O que sou é professora, embora 
tenha sido Secretária de Educação. 

Então, a nossa história é muito parecida. Nós, as 
professoras; nós, as mulheres chegando... E fico muito 
feliz de ver aqui, hoje, as Senadoras Níura e Selma 
aumentando o contingente de mulheres no Senado da 
República. Eu, como 2ª Vice-Presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, realmente, faço uma torcida 
permanente, concreta e determinada pelo “empodera-
mento” da mulher. Digo sempre: não queremos ser mais 
que os homens – de jeito nenhum! –, mas também não 
queremos ser muito menos, menos; apenas iguais, e 
iguais em todas as disputas, inclusive na política. Acre-
dito que os homens de bem, os homens generosos, 

fraternos, solidários querem, sim, a feminilização do 
poder. Ele é muito importante para a sociedade brasi-
leira. Não tenho nenhuma dúvida disso.

Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
Convido a Senadora Níura para assumir a Presi-

dência porque preciso me retirar neste momento.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, pessoas que nos assistem 
pela TV Senado, quero também dar as boas-vindas à 
Senadora Selma, de Santa Catarina. Seja bem-vinda 
ao Senado da República.

Quero, neste momento, registrar e parabenizar a 
população do Município de Cerejeiras pelo seu aniver-
sário de emancipação política e também a população 
de Rolim de Moura, que comemora, hoje, 27 anos de 
emancipação política.

Desejo sucesso, felicidades, que o crescimen-
to de Cerejeiras e o crescimento de Rolim de Moura, 
que houve até hoje, continue, graças, exatamente, ao 
trabalho da população, ao trabalho daquelas pesso-
as que vivem tanto em Cerejeiras como em Rolim de 
Moura. Portanto, parabéns ao dois Municípios e às 
duas comunidades de Cerejeiras e Rolim de Moura, 
de Rondônia.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, trago um 
tema aqui hoje que eu não gostaria de fazê-lo, mas o 
faço porque é uma realidade e é uma obrigação nossa 
trazer aqui para esta tribuna os problemas que acon-
tecem em nosso País e em nossos Estados.

A violência urbana está atingindo em todo o Bra-
sil, especialmente em meu Estado de Rondônia, níveis 
alarmantes. Para que fique claro que não estou aqui 
exagerando, tenho dados recentemente publicados 
na imprensa nacional e regional que comprovam essa 
minha preocupação, dados que mostram que toda 
preocupação com esse assunto não pode ser consi-
derada suficiente. 

Somente no início deste ano até a semana pas-
sada, Srªs e Srs. Senadores, foram registrados 112 
homicídios na capital do meu Estado, Porto Velho, e 
31 homicídios em Ji-Paraná, a segunda maior cidade 
do Estado de Rondônia. Os números são alarmantes 
mesmo, pois indicam um total de mais de 140 mortes 
violentas em apenas sete meses, ou seja, mais de 140 
mortes em cerca de 210 dias em apenas dois Municí-
pios do Estado de Rondônia.

Assusta muito também que a maioria dessas mor-
tes venha acontecendo em meios onde as drogas pro-
liferam e também motivada por causas passionais. São 
crimes, na maioria das vezes, motivados por rompantes 
de ódio dentro de comunidades que já encaram a morte 
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violenta como algo natural, como uma opção natural e 
plausível para solucionar os seus problemas.

Infelizmente, podemos dizer que está sendo criada 
uma cultura da violência, da banalização da violência. 
Por qualquer motivo, as pessoas já se sentem impeli-
das a partir para as vias de fato, para as últimas con-
sequências. Qualquer problema tende a ser resolvido 
com atitudes violentas.

Dos 112 homicídios registrados até este ano em 
Porto Velho, 82 foram dolosos, causados com intenção 
de matar; três foram latrocínios e 27 foram homicídios 
culposos resultantes de acidente de trânsito.

Em 2009, durante os 365 dias do ano passado, 
foi registrado um total de 135 mortes violentas na ca-
pital. Isso mostra, de forma bem clara, a escalada da 
violência, pois não restam dúvidas de que, dentro de 
poucas semanas, a marca do ano passado será ultra-
passada, fazendo com que Porto Velho bata mais uma 
vez esse infeliz recorde.

Em Ji-Paraná, a polícia acredita que praticamen-
te os 31 homicídios que ocorreram neste ano têm en-
volvimento com tráfico de drogas e acerto de contas. 
Apesar disso, apesar de essas mortes terem ocorrido, 
de certa forma, dentro do que poderíamos chamar de 
um grupo de risco, a população está assustada, com 
medo de ir às ruas.

Cito aqui a afirmação de uma moradora de Ji-Pa-
raná, a auxiliar de serviços gerais Cleuza Pires, publi-
cada na imprensa local em reportagem sobre a quan-
tidade de homicídios que ocorreram na região. Cleuza 
diz: “Eu tenho medo de sair de casa, é muita gente 
morrendo. Quando não é o trânsito, são as drogas”. A 
senhora, D. Cleuza, pode ter certeza de que entendo 
muito bem essa preocupação, esse seu temor.

Para outro cidadão ji-paranaense, o medo não 
é somente de sair para as ruas, mas mesmo de ficar 
em casa. Ele diz: “Tem muita gente instalando cerca 
elétrica nos muros e grades de ferro nas portas e ja-
nelas das residências. Está terrível a situação de Ji-
Paraná. Hoje agradeço a Deus pela vida dos meus fi-
lhos, porque tenho visto o estrago que as drogas vêm 
causando às famílias”.

Srª Presidente, como eu disse, a maioria das 
mortes ocorre em meios onde as drogas se espalham. 
São crimes como disputas de pontos de venda de 
drogas, que resultam em confrontos entre traficantes, 
acertos de contas de dívidas entre esses comercian-
tes de entorpecentes e, pior ainda, acertos de contas 
entre traficantes e viciados em drogas. Esses últimos 
crimes, senhoras e senhores, ocorrem muitas vezes 
motivados por dívidas irrisórias, de valores na faixa de 
cinco a dez reais, ou apenas por pequenas discussões 
em bares ou até mesmo no trânsito.

É fácil perceber as motivações vis, cruéis desses 
homicídios. É possível ver como o valor da vida é baixo 
para esses assassinos que não contam até três antes 
de apertar os gatilhos.

O que é ainda mais preocupante é que essa dura 
realidade não está presente apenas em Rondônia, mas 
em praticamente todo o Brasil. Segundo dados divul-
gados no último dia 25 de julho, na edição dominical 
do jornal Folha de S. Paulo, 15 Estados brasileiros e 
o Distrito Federal apontam, este ano, crescimento no 
número de assassinatos comparado ao ano passado. 
O índice de mortes vem subindo, batendo de frente 
com a meta governamental, que era para, em 2010, 
ter reduzido para 12 assassinatos para cada 100 mil 
habitantes. Essa quantidade não será atingida. A es-
timativa para este ano, segundo informa a Folha de 
S. Paulo, é de 25 assassinatos para cada 100 mil ha-
bitantes. Mais do que o dobro do que era esperado. 
Muito acima do que é considerado aceitável pela Or-
ganização Mundial de Saúde, que seria o índice de 10 
homicídios por 100 mil habitantes. Qualquer número 
acima disso pode e deve ser considerado como uma 
situação de violência endêmica.

É por esse motivo que me preocupo tanto em 
trazer aqui para debate a constatação de que preci-
samos fazer um ajuste, como representantes do povo, 
no foco das atenções deste País.

Precisamos dar mais atenção ao ser humano. 
Entendo que é muito importante fazer obras, fazer 
estradas, recapeamento nas estradas, preparar nos-
sos estádios para a Copa do Mundo e para as Olim-
píadas. No entanto, sinto falta de ouvir falar mais em 
investimento no ser humano. Sinto falta de ouvir falar 
em aumentar os cuidados com as pessoas.

Essa violência absurda na qual estamos vivendo 
é resultado exatamente da falta de cuidado com o ser 
humano por parte das autoridades, que acaba refle-
tindo no seio da própria família. E, quando a família é 
atingida, a coisa tende a ir de mal a pior.

Precisamos mudar esse cenário o quanto antes, 
sob o risco de vermos o Brasil crescer de um lado, 
economicamente, e despencar de outro, no aspecto 
humano. Por esse motivo, procuro sempre destacar 
aqui a importância de batalhar pelos direitos dos ama-
zônidas, do pequeno agricultor agrícola que está na 
Amazônia e em outros rincões deste País. É preciso 
dar condições de vida a esse povo, dar condições de 
resgatar a esperança e acreditar no progresso de suas 
famílias e de suas comunidades. Fazemos isso pau-
tando as políticas econômicas ambientais com foco 
no ser humano, na qualidade de vida dele, na fixação 
dele no campo.
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Sonho exatamente com isto: não apenas em fixar 
o homem no campo, mas também proporcionar um re-
torno ao campo, um efeito inverso do êxodo rural. Sonho 
com uma política tão focada no ser humano que possa 
mostrar a viabilidade do campo e transformá-lo no El 
Dorado que um dia foi Rondônia, atraindo gente de todo 
o Brasil para a conquista de uma vida melhor.

Qualquer análise que fizermos no mapa da vio-
lência no Brasil vai confirmar isso que acabei de dizer. 
Vai confirmar como as falsas esperanças, geradas por 
políticas equivocadas que afastaram o homem dos 
meios de produção e de sustento tornaram-se uma 
das receitas da violência urbana. 

O Governo Federal trabalha hoje muito bem na 
pacificação das regiões onde a violência mais se es-
palhou nas últimas décadas. São, na maioria das ve-
zes, regiões urbanas que, pela falta de oportunidades, 
acabaram se tornando essas áreas dominadas pelo 
tráfico de drogas e pela violência. As Unidades Paci-
ficadoras implantadas nas favelas do Rio de Janeiro 
e em outros pontos do País são exemplo disso. São 
exemplo de resultados positivos obtidos com esforços 
do Programa Nacional de Segurança Pública com Ci-
dadania, o Pronasci.

Então, Srª Presidente, todos nós parlamentares 
que estamos aqui hoje representando nosso povo, 
todos os governadores, juntamente com o Presiden-
te da República e os ministros, devemos assumir um 
compromisso inadiável de enfrentar de frente esse 
problema que é a violência urbana.

Uma possibilidade é ampliar o trabalho do Pro-
nasci, com o objetivo de mudar a consciência das pes-
soas, contendo a violência, contendo a pessoa na hora 
em que ela cogitar usar o assassinato como solução 
para um problema, para a solução de um acerto de 
contas, como solução para uma briga entre amigos e 
entre casais.

Esse trabalho de cidadania deve ser completado 
com uma dura ação de repressão ao crime, exercida 
em cada um dos Estados, em apoio às iniciativas do 
Governo Federal. Para isso, os Estados podem contar, 
hoje, com recursos já garantidos pelo PAC 2, que ga-
rantirá não somente investimentos em postos comuni-
tários urbanos e unidades pacificadoras, mas também 
investimentos nas nossas polícias.

Essas ações de combate e repressão ao crime 
devem ser realizadas por todos os Estados, de forma 
inteligente, conjunta, visando enfraquecer o crime or-
ganizado e, principalmente, enfraquecer o tráfico de 
drogas.

Ressalto, por fim, para completar o rol de ações 
contra essa violência endêmica que aflige o País, junto 
com as ações de cidadania e as ações repressivas, 

que o caminho mais efetivo contra a violência deve ser 
o investimento em educação.

O Brasil precisa apostar na educação como for-
ça motriz para a geração de renda e emprego; força 
motriz para a melhora da autoestima de nosso povo, 
em qualquer estrato social. A educação deve ser mo-
tivadora da ética e amor em nossas famílias, pois, em 
berços repletos de bom senso, carinho e honestidade, 
a violência costuma não encontrar terreno fértil.

Quero aproveitar esse espaço para convocar 
todos os representantes do povo a tomar essa luta, a 
luta pela segurança pública, como prioridade. Reitero 
aqui que não podemos avançar como país, crescendo 
nos passos que estamos crescendo, e deixar para trás 
milhares de brasileiros mortos, todos os anos, vítimas 
de uma violência urbana caótica e descontrolada. Essa 
é uma luta de todos nós.

Eu espero que aproveitemos este momento im-
portante que estamos vivendo no nosso País, de dis-
cussão política, este momento democrático do nosso 
Brasil para debater, com programas, com projetos de 
governo, Srª Presidente, o que fazer para frearmos 
esse problema que assola muito todo o nosso País, 
não só o meu Estado de Rondônia, mas também todos 
os Estados da Nação brasileira.

É um momento de campanhas políticas. Nós es-
peramos ver que os candidatos a Presidente da Re-
pública, candidatos a governador, tenham projetos e 
planos específicos para combater esse mal que assola 
muitas famílias no nosso Brasil. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Um aparte, 

Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Com o 

maior prazer, Senador.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – O tema que 

V. Exª traz ao plenário é da maior importância hoje 
em nosso País. Não é privilégio, se é que podemos 
chamar de privilégio essa insegurança no seu Estado, 
na sua cidade, mas isso é no meu Estado e acho que 
em todos os Estados do País. O nosso Estado está 
longe das fronteiras que falam tanto que o narcotrá-
fico domina, que são justamente para além daquelas 
fronteiras perto das Farc, as famosas Farc que alguns 
países apoiam, outras instituições também falam que 
apoiam. Eu acho que é por aí, é por aí no combate ao 
narcotráfico, no combate violento aos traficantes de dro-
gas. A sociedade também tem de ser responsabilizada 
porque é também quem compra, em sua maioria os 
filhinhos de papai das grandes cidades compram essa 
droga e financiam esse tráfico de drogas, financiam 
o tráfico de armas. Esse dinheiro tem de ter origem, 
esse dinheiro tem origem e a origem está aí. Porque 
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a violência, se dizia no passado, que era por conta 
da pobreza. Falam que saíram milhões e milhões da 
linha de pobreza e que foram para as classes D e C. 
Falavam também que era o problema do desemprego. 
Hoje, estamos com taxa de desemprego de 7%, que 
é quase praticamente de pleno emprego, 7% é uma 
taxa totalmente absorvível por qualquer sociedade. E 
onde está o problema? Se antes a insegurança era 
por conta da pobreza, já era para ter diminuído por-
que não foi extinta a pobreza do País, mas diminuiu 
em 50%, porque se falava em 40 milhões e, agora, 
só se fala em 20 milhões. Falavam no desemprego e, 
agora, nós temos, praticamente, pleno emprego. E a 
violência aumentando assustadoramente. Então, esse 
é um debate que se tem que levar muito a sério, que 
tem de ser uma constante para se conseguir que os 
cidadãos de bem deste País possam viver na tranqui-
lidade das suas casas, sem precisar de cerca elétrica, 
de grades, sem estarem correndo riscos a todo mo-
mento em que saem às ruas, sem ficarem enjaulados 
quando deviam ficar enjaulados esses elementos que 
fazem com que a insegurança de nosso País seja algo 
muito perturbador para a sociedade. Meus parabéns 
pelo tema trazido ao nosso plenário.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-
gado, Sr. Senador, pelo seu aparte. Realmente é um 
problema que nós precisamos enfrentar de frente. E 
temos de ter união do Governo Federal, governos es-
taduais, governos municipais e sociedade organizada. 
Se não houver uma mobilização também envolvendo a 
sociedade organizada, não conseguiremos vencer esta 
batalha. E nós não podemos nem imaginar perdermos 
essa batalha contra a violência, que é proveniente do 
tráfico de drogas. Não só na minha região amazôni-
ca, que tem fronteira com Estados que são produtores 
de drogas, mas em todo o Brasil a questão do tráfico 
de drogas tem afetado, tem aumentado o índice de 
violência em todo o canto e é preciso que haja essa 
conscientização. Entendo que já está havendo por parte 
dos governos estaduais. O Governo Federal já está se 
mobilizando, mas é preciso muito mais para que pos-
samos, realmente, ganhar essa batalha.

Muito obrigado, Srª. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Sra. Níura Demarchi.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Quero cumprimentá-lo, Senador Acir Gurgacz, 
pelo seu belo pronunciamento, por essa preocupação, 

no final dos debates de uma semana em que grandes 
votações aconteceram nesta Casa, onde grandes deba-
tes proliferaram, onde nossas Comissões trabalharam 
em assuntos tão importantes para o nosso País. E o 
senhor está fechando uma semana de debates com um 
assunto extremamente relevante, que atinge todos os 
nossos Estados, que atinge o nosso cidadão, que atin-
ge as pessoas. E o senhor, ao tratar desses assuntos, 
cita algumas dessas pessoas. Quero cumprimentá-lo 
e dizer que estou junto nessa forma de pensar e de 
agir. Parabenizo o senhor.

Quero cumprimentar os que estão na galeria do 
plenário do Senado Federal, estudantes do curso de 
Direito de várias regiões. 

É uma grande honra recebê-los. Realmente, pre-
cisamos de juristas altamente pensantes em nosso 
País. Desejo a todos profícuo sucesso na escolha que 
estão fazendo.

Chamo o próximo Senador em nossa pauta de 
pronunciamentos, Senador José Bezerra.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, eu gostaria de fazer apenas um comunicado. 

Já que hoje falamos tanto em mulheres e tivemos 
aqui a posse da Senadora de Santa Catarina, é com 
imensa satisfação, já que ontem não tive a oportuni-
dade de fazê-lo aqui, porque falamos tanto em notí-
cias ruins com mulheres, até que chegou a Senadora 
Selma com aquele discurso que emocionou todos nós. 
Uma lutadora pela educação de seu Estado, Santa 
Catarina. Também tivemos o discurso belíssimo aqui 
da Senadora Serys, também uma professora que luta 
muito pela educação. São verdadeiras batalhadoras 
pela educação. E como o Brasil precisa dessas pesso-
as, pois a educação, nós sabemos, é a base de tudo! 
É a base da saúde, é a base da segurança, é a base 
da família. E também quero parabenizar uma irmã mi-
nha, que é parecida com as duas, uma lutadora: é a 
professora Eleika, lá do meu Estado. Ela é muito pa-
recida. A Senadora Selma me lembrou muito a minha 
irmã, que também é uma lutadora pela educação do 
meu Estado. Já foi, inclusive, Secretária.

Na oportunidade, que não tive ontem, eu gosta-
ria de parabenizar a Ministra do Superior Tribunal de 
Justiça Eliana Calmon, pela sua indicação para assu-
mir o cargo de Corregedora do Conselho Nacional de 
Justiça, órgão que tem prestado relevantes serviços ao 
País. A Ministra Eliana Calmon foi a primeira mulher a 
ocupar uma cadeira no STJ, onde está desde 1999, e 
vem demonstrando, ao longo de sua carreira, ser uma 
mulher de garra, com decisões firmes e justas.
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Tenho a certeza de que a sua nova função será 
exercida com afinco e dedicação.

Muito obrigado e, mais uma vez, tendo a honra 
de ser o Senado presidido por uma mulher.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Obrigada, Senador José Bezerra. Quero tam-
bém desejar aqui, finalizando a nossa semana de 
trabalho, à Ministra Eliana Calmon muito sucesso na 

condução, dentro do Conselho Nacional de Justiça, 
dessa extremada função e parabenizá-la pela severi-
dade com que, eu sei, vai tratar todos os assuntos da 
Justiça deste País. E cumprimentá-lo também, Sena-
dor José Bezerra.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Sobre a mesa, comunicação que passo a ler. 

É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – O nome da nossa querida parlamentar é Selma 

Elias Westphal. Selma Elias será adotado no plenário 

e no Senado Federal. 

O Expediente lido vai à publicação. 
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 246, de 
2010, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
86, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 246/2010 – Presidência/CCJ

Brasília, 4 de agosto de 2010

Assunto: decisão terminativa

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 86, de 2010, que “Dispõe sobre a criação de car-
gos e funções nos Quadros de Pessoal dos ramos do 
Ministério Público da União”, de autoria do Ministério 
Público da União.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente,– Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Com referência ao Ofício nº 246, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário. 

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 216, DE 2010 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, para incluir as far-
mácias de manipulação entre as atividades 
beneficiárias do Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples Nacional).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 18 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º-B.  ..................................................
 ..............................................................
XVI – farmácias de manipulação.
 ..............................................................
§ 5º-I. Outras receitas provenientes de 

atividades que não sejam diretamente de-
correntes da manipulação de medicamentos 
prevista no inciso XVI do § 5º-B deste artigo 
serão tributadas na forma do Anexo I desta 
Lei Complementar.

 .....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) tem 
sido responsável por uma verdadeira revolução na for-
malização de micro e pequenas empresas. A simplifi-
cação e redução da carga tributária alcançadas com a 
expansão do regime em relação ao Simples federal da 
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, têm beneficia-
do milhares de pequenos negócios no País. A inclusão 
de diversos segmentos do setor de serviços é prova do 
acerto da mudança de mentalidade do Governo.

Lamentavelmente, por conta de interpretação 
restritiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), muitas farmácias de manipulação têm tido o 
seu acesso ao regime negado. Quando conseguem a 
adesão, grande parte das vezes, mesmo contribuindo 
para o Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS), sofrem a cobrança do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) pelos Municípios, 
sob a justa alegação de que a sua natureza primária 
é a prestação de serviços.

A nossa proposição visa a impedir a discriminação 
do segmento e promover os necessários ajustes na le-
gislação para dar-lhe tratamento tributário adequado.

É de conhecimento geral que muitas farmácias de 
manipulação cerraram suas portas nos últimos anos. 
Algumas se queixam da ação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), que tem imposto obriga-
ções por elas consideradas exageradas, visto que se 
trata, na grande maioria das vezes, de pequenas em-
presas. Mas, sem dúvida nenhuma, os grandes vilões 
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dessa triste história são a pesada carga tributária que 
recai sobre a atividade e o tratamento inadequado que 
lhe é dado pela legislação tributária, que não leva em 
conta as suas peculiaridades. 

Diferentemente das farmácias em geral, que 
apenas comercializam produtos industrializados, as 
farmácias de manipulação, além de vender produtos 
previamente industrializados, prestam um serviço di-
reto à população: o aviamento de receitas por meio da 
manipulação de medicamentos. Pela natureza dessa 
atividade específica, a Lei Complementar (LCP) nº 116, 
de 31 de julho de 2003, inclui os serviços farmacêuticos 
entre as atividades passíveis de cobrança do ISS. Em 
tese, tal diferenciação é benéfica para o setor, visto que 
as alíquotas do ISS são, em geral, menos onerosas que 
as do ICMS. Ainda assim, ambos os tipos de farmácia 
têm natureza eminentemente comercial. 

Infelizmente, em relação ao Simples Nacional, a 
natureza distinta das duas atividades gerou uma im-
portante diferença de tratamento por parte da Receita 
Federal. Por serem contribuintes de ICMS e não terem 
nenhuma restrição de ingresso, as farmácias comuns 
podem usufruir os benefícios do regime simplificado 
pelo Anexo I da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (o mais benéfico do Simples Nacio-
nal), ao passo que as farmácias de manipulação têm 
sido impedidas de aderir por conta de interpretação 
dada pelo Fisco ao inciso XI do art. 17 da Lei. 

Esse dispositivo, que veda a adesão ao regime 
de pessoa jurídica que preste serviços profissionais 
de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de 
habilitação profissional legalmente exigida, tem muitas 
vezes sido aplicado às farmácias de manipulação sem 
levar em conta o seu caráter eminentemente comercial. 
É evidente o equívoco em discriminar as farmácias 
de manipulação em relação às restantes apenas pelo 
fato de a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
obrigar à existência de um responsável técnico pela 
manipulação de medicamentos. Até mesmo as farmá-
cias comuns são obrigadas a ter responsável técnico 
farmacêutico para poder operar.

O nosso projeto prevê explicitamente a possibili-
dade de adesão das farmácias de manipulação ao Sim-
ples Nacional, fazendo valer a separação das receitas 
relacionadas aos serviços por elas prestados das outras 
eminentemente comerciais, decorrentes da venda de 
medicamentos nos mesmos moldes das outras farmá-
cias. Assim, cada atividade por elas exercida sofrerá 
a tributação devida, evitando disputa entre Estados e 
Municípios, já que, sobre as receitas de serviços, in-
cidirá, além dos tributos federais, o ISS (Anexo III), e, 
sobre as de comércio, o ICMS (Anexo I).

Dada a importância da matéria, pedimos o apoio 
dos ilustres Senadores. – Senador Francisco Dor-
nelles.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 123,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Institui o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 
24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, 
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar 
no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis 
nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, 
de 5 de outubro de 1999.

Art. 18. O valor devido mensalmente pela mi-
croempresa e empresa de pequeno porte comercial, 
optante pelo Simples Nacional, será determinado me-
diante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Com-
plementar. 

 ..............................................................
 ..............................................................
§ 5o-B. Sem prejuízo do disposto no § 1o 

do art. 17 desta Lei Complementar, serão tribu-
tadas na forma do Anexo III desta Lei Comple-
mentar as seguintes atividades de prestação 
de serviços: 

 ..............................................................
XV - produções cinematográficas, au-

diovisuais, artísticas e culturais, sua exibição 
ou apresentação, inclusive no caso de músi-
ca, literatura, artes cênicas, artes visuais, ci-
nematográficas e audiovisuais. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 133, de 2009). (Produ-
ção de efeito)

§ 5º-C ....................................................
 ..............................................................
§ 5º-H. A vedação de que trata o inciso 

XII do caput do art. 17 desta Lei Complemen-
tar não se aplica às atividades referidas no 
§ 5o-C deste artigo. 

§ 6º No caso dos serviços previstos no 
§ 2o do art. 6o da Lei Complementar no 116, 
de 31 de julho de 2003, prestados pelas mi-
croempresas e pelas empresas de pequeno 
porte, o tomador do serviço deverá reter o 
montante correspondente na forma da legis-
lação do município onde estiver localizado, 

45ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 6 40265 

observado o disposto no § 4o do art. 21 desta 
Lei Complementar. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

PROJETO DE LEI Nº 217, DE 2010

“Dispõe sobre a demarcação de terras 
indígenas e revoga o § 2º do art. 19 da Lei 
nº 6.001, de 19 de setembro de 1973 (Esta-
tuto do Índio), e o Decreto nº 1.775, de 8 de 
janeiro de 1996.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula a demarcação de terras 

indígenas, nos termos do art. 231 da Constituição 
Federal.

Art. 2º. As terras indígenas serão demarcadas de 
acordo com o processo estabelecido em decreto do Po-
der Executivo, obedecidas as disposições desta Lei.

Art. 3º. São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios aquelas que, na data da promulgação 
da Constituição de 1988, atendam aos seguintes re-
quisitos:

I - as por eles habitadas em caráter permanente;
II - as utilizadas para suas atividades produtivas;
III - as imprescindíveis à preservação dos recur-

sos ambientais necessários a seu bem-estar;
IV - as necessárias à sua reprodução física e cul-

tural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 1º. A comprovação dos requisitos a que se re-

ferem os incisos I e II deste artigo será fundamentada 
na ocupação tradicional, atual e permanente das co-
munidades indígenas.

§ 2º. Os requisitos a que se referem os incisos III 
e IV deste artigo devem ser demonstrados fundamen-
tadamente, segundo critérios objetivos, especialmente 
quanto à sua imprescindibilidade e necessidade.

Art. 4º. O procedimento demarcatório será público 
em todas as suas fases, sendo facultado a qualquer 
cidadão o acesso a todas as informações nele conti-
das, notadamente quanto aos laudos, suas conclusões 
e fundamentação. 

Parágrafo único. As informações orais porven-
tura reproduzidas ou mencionadas no procedimento 
demarcatório somente terão efeitos probatórios quan-
do realizadas em audiências públicas, ou registradas 
eletronicamente em áudio e vídeo, com a devida trans-
crição em vernáculo.

Art. 5º. A demarcação contará obrigatoriamente 
com a participação dos Estados e Municípios em que 
se localize a área pretendida, e de todas as comuni-
dades diretamente interessadas, sendo franqueada a 
manifestação de entidades da sociedade civil.

Art. 6º. A demarcação respeitará a diversidade 
étnica e cultural das comunidades indígenas envol-
vidas, vedado o agrupamento de etnias diversas em 
uma única área contínua.

Art. 7º. Aos interessados na demarcação serão 
assegurados, em todas as suas fases, o contraditório 
e a ampla defesa, sendo obrigatória a sua intimação 
desde o início do procedimento e permitida a indicação 
de peritos auxiliares.

Art. 8º. Aos ocupantes de boa-fé será assegurada 
a permanência na área objeto de demarcação, até o 
pagamento integral da indenização por benfeitorias a 
que fizerem jus, nos termos do art. 231, § 6º da Cons-
tituição Federal.

Art. 9º. As associações de interessados têm legi-
timidade para representar seus associados na demar-
cação, administrativa ou judicialmente.

Art. 10. Aplicam-se aos antropólogos, peritos e ou-
tros profissionais especializados, nomeados pelo poder 
público, cujos trabalhos fundamentem a demarcação, 
o disposto nos arts. 134 e 135 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Art. 11. Incidindo a demarcação sobre terras de 
domínio privado, com justo título e boa-fé, o procedi-
mento, quanto àquela área, far-se-á por via judicial, 
aplicando-se, no que não conflitar com esta Lei, o 
procedimento sumário de que trata a Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e a 
Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que “dispõe 
sobre o processo discriminatório das terras devolutas 
da União, e dá outras providências”.

Art. 12. Concluída a demarcação, fica o poder 
público legitimado a promover a vistoria e a avaliação 
das benfeitorias indenizáveis, inclusive com o auxílio 
de força policial mediante prévia autorização judicial, 
responsabilizando-se por eventuais perdas e danos 
que seus agentes e os indígenas vierem a causar, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 13. A inobservância do disposto nos arts. 3º 
a 7º e 10 a 12 desta Lei importará em nulidade abso-
luta da demarcação.

Art. 15. O usufruto dos índios não abrange:
I - o aproveitamento de recursos hídricos e po-

tenciais energéticos, que dependerão de autorização 
do Congresso Nacional;

II - a pesquisa e lavra das riquezas minerais, que 
dependerão de autorização do Congresso Nacional, 
assegurando-se-lhes a participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei;

II - a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for 
o caso, ser obtida a permissão de lavra garimpeira.

Art. 18. O usufruto dos índios não se sobrepõe 
ao interesse da política de defesa nacional. 
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Art. 19. A instalação de bases, unidades e postos 
militares e demais intervenções militares, a expansão 
estratégica da malha viária, a exploração de alternativas 
energéticas de cunho estratégico e o resguardo das 
riquezas de cunho estratégico, a critério dos órgãos 
competentes, serão implementados independentemen-
te de consulta às comunidades indígenas envolvidas 
ou ao órgão tutelar indígena competente.

Art. 20. A atuação das Forças Armadas e da Po-
lícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atri-
buições, fica assegurada e se dará independentemente 
de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou 
ao órgão tutelar indígena competente. 

Art. 21. É livre a instalação, pela União Federal, 
em terras indígenas, de equipamentos públicos, redes 
de comunicação, estradas e vias de transporte, além 
das construções necessárias à prestação de serviços 
públicos, especialmente os de saúde e educação; 

Art. 22. O usufruto dos índios em terras indíge-
nas superpostas a unidades de conservação fica sob 
a responsabilidade do órgão federal gestor das áreas 
protegidas, observada a compatibilidade do regime de 
proteção respectivo. 

§ 1º. O órgão federal gestor responderá pela ad-
ministração das áreas da unidades de conservação 
superpostas a terras indígenas, com a participação 
das comunidades indígenas, que deverão ser ouvidas, 
levando-se em conta seus usos, tradições e costumes, 
podendo, para tanto, contar com a consultoria do órgão 
tutelar indígena competente.

§ 2º. O trânsito de visitantes e pesquisadores não 
índios deve ser admitido na área afetada à unidade de 
conservação, nos horários e condições estipulados 
pelo órgão federal gestor.

Art. 23. São admitidos o ingresso, o trânsito e a 
permanência de não índios nas áreas de terras indí-
genas não superpostas a unidades de conservação, 
observadas as condições estabelecidas pelo órgão 
tutelar indígena competente.

Parágrafo único. O ingresso, o trânsito e a perma-
nência de não índios não pode ser objeto de cobrança 
de tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte 
das comunidades indígenas.

Art. 24. É vedada a cobrança de tarifas ou quan-
tias de qualquer natureza pela utilização das estra-
das, equipamentos públicos, linhas de transmissão 
de energia ou de quaisquer outros equipamentos e 
instalações colocadas a serviço do público em terras 
indígenas, tenham sido excluídos expressamente da 
homologação, ou não.

Art. 25. As terras indígenas não poderão ser ob-
jeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio 
jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto e 

da posse direta pela comunidade indígena ou pelos 
índios, nos termos do art. 231, § 2º, da Constituição 
Federal.

Art. 26. É vedada, em terras indígenas, a qualquer 
pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades 
indígenas, a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, 
assim como de atividade agropecuária ou extrativa.

Art. 27. As terras sob ocupação e posse das co-
munidades indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, 
observado o disposto nos arts. 49, XVI, e 231, § 3º, 
da Constituição Federal, bem como a renda indígena, 
definida em lei, gozam de plena imunidade tributária, 
não cabendo a cobrança de quaisquer impostos, taxas 
ou contribuições sobre uns ou outros. 

Art. 28. É vedada a ampliação de terras indíge-
nas já demarcadas.

Art. 29. Os direitos dos índios relacionados às 
suas terras são imprescritíveis e estas são inaliená-
veis e indisponíveis. 

Art. 30. Revoga-se o § 2º do art. 19 da Lei nº 6.001, 
de 19 de setembro de 1973, e o Decreto nº 1.775, de 
8 de janeiro de 1996.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo re-
gulamentar o art. 231 da Constituição Federal, disci-
plinando a demarcação de terras indígenas no País. 
Seu texto incorpora a já longa experiência do Poder 
Legislativo federal no trato da questão, fruto dos traba-
lhos de diversas comissões especiais e permanentes. 
Inclui, também, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal na matéria, expressa notadamente na Petição 
nº 3.388, ação da qual fomos autores.

Atualmente, a legislação de regência para o pro-
cedimento demarcatório limita-se ao art. 19 do Estatuto 
do Índio (Lei nº 6.001, de 19/1/1973) e ao Decreto nº 
1.775, de 8 de janeiro de 1996. Esse arcabouço nor-
mativo, bastante singelo, tem se relevado insuficiente 
para solucionar as complexas questões que surgem 
no cumprimento do comando constitucional, resultando 
em inúmeras demandas judiciais e, frequentemente, 
em graves conflitos que agravam a tensão social em 
grandes áreas do território nacional.

Com efeito, a aplicação prática do art. 231, nos 
mais de vinte anos de vigência da Constituição Cidadã, 
mostrou que a proteção às terras indígenas tem subs-
tancial impacto sobre outros valores igualmente prote-
gidos pela Carta Política, cuja equalização depende de 
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uma legislação mais precisa e abrangente. A questão 
ambiental conta-se dentre as mais relevantes, visto 
que a afetação de áreas de preservação ecológica ao 
usufruto indígena põe em concorrência o direito dessas 
comunidades e o direito de toda a nação brasileira a 
um meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do 
povo (CF, art. 225). Os exemplos, entretanto, não aca-
bam aí: a União tem enfrentado significativos desafios 
para equilibrar a demarcação de novas reservas com 
direitos tais como a propriedade, o devido processo 
legal e a segurança jurídica (todos com status de cláu-
sula pétrea), a reforma agrária, a prevenção do crime, 
a segurança nacional e o usufruto coletivo de nossas 
riquezas e da infraestrutura nacional.

O projeto que ora submetemos à apreciação 
desta Câmara Alta contém medidas cuidadosamente 
concebidas, no Legislativo assim como no Judiciário, 
destinadas a fornecer um instrumental mais eficiente 
para a tutela dos direitos envolvidos. Vale destacar que 
o objetivo central foi evidentemente a proteção das co-
munidades indígenas, nas esteira do novo “constitucio-
nalismo solidário” de que fala o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, em seu voto na 
Petição nº 3.388.

Ante a relevância do tema, conto com o apoio de 
meus nobres Pares para a sua aprovação. – Senador 
Augusto Botelho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Estatuto do Índio.

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

TÍTULO III 
Das Terras dos Índios

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

....................................................................................
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob 

orientação do órgão federal de assistência ao índio, 
serão administrativamente demarcadas, de acordo 
com o processo estabelecido em decreto do Poder 
Executivo. 

§ 1º ........................................................  
§ 2º Contra a demarcação processada 

nos termos deste artigo não caberá a conces-
são de interdito possessório, facultado aos in-
teressados contra ela recorrer à ação petitória 
ou à demarcatória. 

DECRETO No 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 1996

Dispõe sobre o procedimento adminis-
trativo de demarcação das terras indígenas 
e dá outras providências.

O Presidente da República , no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista 
o disposto no art. 231, ambos da Constituição, e no 
art. 2º, inciso IX da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973, 

Decreta:
Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 

17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e 
o art. 231 da Constituição, serão administrativamente 
demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão 
federal de assistência ao índio, de acordo com o dis-
posto neste Decreto. 

Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios será fundamentada em traba-
lhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação 
reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na por-
taria de nomeação baixada pelo titular do órgão fede-
ral de assistência ao índio, estudo antropológico de 
identificação. 

§ 1° O órgão federal de assistência ao índio desig-
nará grupo técnico especializado, composto preferen-
cialmente por servidores do próprio quadro funcional, 
coordenado por antropólogo, com a finalidade de reali-
zar estudos complementares de natureza etno-histórica, 
sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levan-
tamento fundiário necessários à delimitação.

§ 2º O levantamento fundiário de que trata o pa-
rágrafo anterior, será realizado, quando necessário, 
conjuntamente com o órgão federal ou estadual especí-
fico, cujos técnicos serão designados no prazo de vinte 
dias contados da data do recebimento da solicitação 
do órgão federal de assistência ao índio. 

§ 3° O grupo indígena envolvido, representado 
segundo suas formas próprias, participará do proce-
dimento em todas as suas fases.

§ 4° O grupo técnico solicitará, quando for o caso, 
a colaboração de membros da comunidade científica 
ou de outros órgãos públicos para embasar os estudos 
de que trata este artigo.

 § 5º No prazo de trinta dias contados da data 
da publicação do ato que constituir o grupo técnico, os 
órgãos públicos devem, no âmbito de suas competên-
cias, e às entidades civis é facultado, prestar-lhe infor-
mações sobre a área objeto da identificação.

§ 6° Concluídos os trabalhos de identificação e 
delimitação, o grupo técnico apresentará relatório cir-
cunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio, 
caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
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§ 7° Aprovado o relatório pelo titular do órgão 
federal de assistência ao índio, este fará publicar, no 
prazo de quinze dias contados da data que o receber, 
resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no 
Diário Oficial da unidade federada onde se localizar 
a área sob demarcação, acompanhado de memorial 
descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser 
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação 
do imóvel.

§ 8° Desde o início do procedimento demarcató-
rio até noventa dias após a publicação de que trata o 
parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios 
em que se localize a área sob demarcação e demais 
interessados manifestar-se, apresentando ao órgão 
federal de assistência ao índio razões instruídas com 
todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, 
laudos periciais, pareceres, declarações de testemu-
nhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear inde-
nização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, 
do relatório de que trata o parágrafo anterior.

 § 9° Nos sessenta dias subseqüentes ao encer-
ramento do prazo de que trata o parágrafo anterior, 
o órgão federal de assistência ao índio encaminhará 
o respectivo procedimento ao Ministro de Estado da 
Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões 
e provas apresentadas.

 § 10. Em até trinta dias após o recebimento do 
procedimento, o Ministro de Estado da Justiça deci-
dirá:

I - declarando, mediante portaria, os limites da 
terra indígena e determinando a sua demarcação;

II - prescrevendo todas as diligências que julgue 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo 
de noventa dias;

III - desaprovando a identificação e retornando 
os autos ao órgão federal de assistência ao índio, 
mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não 
atendimento do disposto no § 1º do art. 231 da Cons-
tituição e demais disposições pertinentes.

 Art. 3° Os trabalhos de identificação e delimitação 
de terras indígenas realizados anteriormente poderão 
ser considerados pelo órgão federal de assistência ao 
índio para efeito de demarcação, desde que compatíveis 
com os princípios estabelecidos neste Decreto.

Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não 
índios na área sob demarcação, o órgão fundiário fe-
deral dará prioridade ao respectivo reassentamento, 
segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico, 
observada a legislação pertinente.

 Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obe-
decido o procedimento administrativo deste Decreto, 
será homologada mediante decreto.

Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do 
decreto de homologação, o órgão federal de assistência 
ao índio promoverá o respectivo registro em cartório 
imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria 
do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.

Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio 
poderá, no exercício do poder de polícia previsto no 
inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro 
de 1967, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros 
em áreas em que se constate a presença de índios 
isolados, bem como tomar as providências necessá-
rias à proteção aos índios.

Art. 8° O Ministro de Estado da Justiça expedi-
rá as instruções necessárias à execução do disposto 
neste Decreto.

Art. 9° Nas demarcações em curso, cujo decreto 
homologatório não tenha sido objeto de registro em 
cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda, os interessados po-
derão manifestar-se, nos termos do § 8° do art. 2°, no 
prazo de noventa dias, contados da data da publica-
ção deste Decreto.

Parágrafo único. Caso a manifestação verse de-
marcação homologada, o Ministro de Estado da Justiça 
a examinará e proporá ao Presidente da República as 
providências cabíveis.

 Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de 
fevereiro de 1991, e o Decreto n° 608, de 20 de julho 
de 1992. 

Brasília, 8 de janeiro de 1996; 175º da Indepen-
dência e 108º da República. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 1.158, de 
2010, do Presidente da Câmara dos Deputados, comu-
nicando a perda de mandato de Deputado Federal do 
Senhor Jerônimo de Oliveira Reis, em 4 do corrente, 
nos termos do Ato da Mesa nº 67, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

Of. 1.158/2010/SGM/P

Brasília, 5 de agosto de 2010 

Assunto: Perda do Mandato Parlamentar

Excelentíssimo Senhor Presidente,
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Comunico a Vossa Excelência a Declaração de 
Perda de Mandato de Deputado Federal do Senhor Je-
rônimo de Oliveira Reis, nome parlamentar Jerônimo 
Reis (DEM/SE), em 4 de agosto de 2010, nos termos 
do Ato da Mesa nº 67, de 2010, publicado no Suple-
mento ao Diário da Câmara dos Deputados nº 117, 
de 5 de agosto de 2010, exemplar em anexo.

Atenciosamente, – Michel Temer,Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 750, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, de 
acordo com as tradições da Casa, home-
nagem de pesar, consistente em inserção 
em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento, 
ocorrido na manhã de hoje, dia 5, em Curi-
tiba, do ex-deputado federal paranaense, 
Norton Macedo Correia.

Justificação

Vítima de problemas cardíacos que o mantinham 
há tempos hospitalizado, morreu na manhã de hoje, 
em Curitiba, o ex-deputado federal paranaense Nor-
ton Macedo.

Deputado federal por três legislaturas, Norton 
Macedo foi um dos expoentes da geração de jovens 
políticos que surgiu, no início dos anos 60, sob a lide-
rança de uma das figuras maiores da política parana-
ense, que foi o ex-senador, ex-governador e ex-ministro 
Ney Braga.

Sempre fiel a Ney Braga, após o golpe militar de 
1964, Norton Macedo optou por acompanhá-lo filiando-
se à antiga Arena – o partido que dava sustentação 

aos governos militares. Fomos sempre adversários, 
porque eu me iniciei na vida pública, naquele período, 
pelo antigo MDB e nele permaneci enquanto existiu. 
Coerentemente, Norton Macedo, depois da Arena, par-
tido do qual chegou a ser vice-líder, militou no PDS e 
posteriormente no PFL.

O fato de termos sempre combatido em trinchei-
ras opostas, no entanto, não me impede de reconhecer 
que ele foi um adversário de valor, extremamente bem 
preparado e uma figura política da maior representa-
tividade. Considero lamentável, inclusive, que tenha 
deixado tão precocemente a atividade política. Isto por 
entender que, com sua inteligência, com seu inegável 
preparo e com a maneira apaixonada pela qual atuava 
politicamente, Norton Macedo poderia ter proporcio-
nado contribuição ainda maior para a vida pública e o 
desenvolvimento do nosso estado e do nosso País.

Curitibano, bacharel em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná, Norton Macedo iniciou-se na vida 
pública ocupando cargos no primeiro governo de Nery 
Braga, entre 1961 e 1965.

Além de sua marcante passagem pela Câmara 
Federal, entre 1971 e 1973 trabalhou com o saudoso 
governador Pedro Viriato Parigot de Souza. O último 
cargo que ocupou foi a presidência do antigo Banco 
do Estado do Paraná, entre 1994 e 1995.

Por sua atuante e profícua atividade na vida polí-
tica do Paraná, entendo que Norton Macedo Correia se 
faz merecedor desta homenagem, que tenho a honra 
de propor, por parte do Senado Federal.

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
 A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

- SC) – 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:
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A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi) PSDB – 
SC) – A Presidência designa o Deputado Márcio Fran-
ça, em substituição ao Deputado Rodrigo Rollemberg, 
como titular, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 497, de 2010, 
que “Promove desoneração tributária de subvenções 
governamentais destinas ao fomento das atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica nas empresas, institui o Regime Especial 
de Tributação para construção, ampliação, reforma ou 
modernização de estádios de futebol – RECOM, e dá 
outras providências”, de conformidade com o Ofício nº 
92/2010, da Liderança do Bloco PSB, PCdoB e PRB, 
na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF. B/092/2010

Brasília, 4 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu-

tado Márcio França (PSDB - SP) para titular da Medida 
Provisória nº 497, de 2010, que “promove desoneração 
tributária de subvenções governamentais destinadas 
ao fomento das atividades de pesquisa tecnológica 

e desenvolvimento de inovação tecnológica nas em-
presas, institui o Regime Especial de Tributação para 
construção, ampliação, reforma ou modernização de 
estádios de futebol – RECOM, e dá outras providên-
cias”, em substituição ao Deputado Rodrigo Rollem-
berg (PSB - DF).

Respeitosamente, – Deputado Daniel Almeida, 
Líder do Bloco PSB, PCdoB e PRB.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF.273/2010-GSABOT

Brasília, 4 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico que 

a partir desta quarta-feira (4-8-2010) estou desfiliando-
me do Partido dos Trabalhadores. Informo que ficarei 
sem partido, e assim gostaria de ser identificado nos 
meios de comunicação da Casa.

Atenciosamente, – Senador Augusto Botelho.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

- SC) – O ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício do Diretor-Presidente da 

Agência Nacional de Águas que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Ofício “S” n° 55, de 
2009, que será remetido à Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 239, DE 2010 
(nº 466/2010, na origem)

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

do País nos dias 6 e 7 de agosto de 2010, em viagens 
oficiais à Venezuela e à Colômbia.

Brasília, 4 de agosto de 2010. - Luiz Inácio Lula 
da Silva

Aviso nº 562 – C. Civil

Em 4 de agosto de 2010

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca comunica que se ausentará do País nos dias 6 e 7 
de agosto de 2010, em viagens oficiais à Venezuela 
e à Colômbia.

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

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – A mensagem que acaba de ser lida vai à pu-

blicação e será juntada ao processado da Mensagem 
nº 58, de 2010.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 41, de 2010 
(nº 57/2010, na origem), do Banco Central do Brasil, 
encaminhando, nos termos do inciso II do art. 7º da 
Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões 
do real referente ao segundo trimestre de 2010, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 42, de 2010 
(nº 288/2010, na origem), do Ministro de Estado da 
Fazenda, encaminhando o relatório com as carac-
terísticas das operações de crédito analisadas no 
âmbito daquela Pasta, no mês de junho de 2010, a 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

O expediente vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – A Presidência recebeu do Vice-Presidente do 
Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidên-
cia, o Aviso nº 19, de 2010-CN (nº 1051/Seses – TCU 
– Plenário, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1593/2010 – TCU – Ple-
nário, referente a obras de saneamento na área do Rio 
Paraibuna, em Minas Gerais.

É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Niura Demarchi, PSDB-

SC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 

2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 

tramitação da matéria:

Leitura: 5-8-2010

até 10/8 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;

até 25/8 prazo para apresentação de relatório;

até 1º/9 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e

até 8/9 prazo para apresentação, publicação, dis-
tribuição 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 6 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.

A SRA. PRESIDENTE (Niura Demarchi) – PSDB 
- SC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São Lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.192, de 
2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, concluindo pelo arquivamento dos Ofícios nºs S/24 
e S/25, de 2008. A Presidência, em cumprimento à sua 
conclusão, encaminha as matérias ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação ao Supremo 
Tribunal Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 3, de 2010, 
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, comunicando a aprovação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

OF. – PRES. nº 3/2010-CRA

Brasília, 3 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 2º 

do art. 91 do regimento Interno do Senado Federal que 
esta Comissão aprovou, em 3 de agosto do corrente, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2010, que “Dá 
nova redação ao caput do art. 15 da Lei nº 7.678, de 
8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, 
circulação e comercialização do vinho e derivados da 
uva e do vinho, na forma que específica”, de autoria 
da Presidência da República.

Atenciosamente, – Senador Valter Pereira, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Com referência ao Ofício nº 3, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB - 
SC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 320, de 
2010 (nº 4.855/2005, na Casa de origem, da Deputada 
Rose de Freitas), que altera a Lei nº 6.575, de 30 de 
setembro de 1978, e acrescenta dispositivos ao art. 
328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para 
dispor sobre a destinação dos valores arrecadados no 
leilão de veículos apreendidos e não reclamados por 
seus proprietários.

Ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 
2-Plen.

A matéria volta às Comissões de Assuntos Eco-
nômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
exame da emenda.

É a seguinte a emenda:

EMENDA Nº 2, DE 2010 – PLEN 
(ao PLC nº 320, de 2009)

O art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 320, de 
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º O art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 328. Os veículos removidos ou apre-
endidos com base na legislação em vigor e os 
animais não reclamados por seus proprietários 
serão depositados em locais especialmente 
designados pelo órgão de trânsito com jurisdi-
ção sobre a via e, dentro do prazo de noventa 
dias, serão levados à hasta pública.

§ 1º O valor arrecadado com a hasta pú-
blica será destinado ao pagamento de despe-
sas relativas ao bem apreendido, obedecida a 
seguinte ordem:

I – despesas referentes a apreensão, 
remoção, estada, guarda e leilão;

II – tributos, multas, seguro obrigatório e 
encargos legais;

III – despesas referentes a notificações 
e editais.”

§ 2º O saldo restante, se houver, será 
depositado à conta do ex-proprietário, na for-
ma da Lei.” (NR)

Justificação

A emenda visa tão somente acrescentar a ex-
pressão seguro obrigatório, no inciso II do parágrafo 
primeiro, entre as despesas que serão ressarcidas com 
o valor arrecadado com a hasta pública do bem apre-
endido, nos termos do texto já aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos para o referido artigo.

O Seguro DPVAT cobre vidas no trânsito. Como 
o próprio nome diz, ele indeniza vítimas de Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre.

Isso significa que o DPVAT é um seguro que in-
deniza vítimas de acidentes causados por veículos que 
têm motor próprio (automotores) e circulam por terra 
ou por asfalto (via terrestre).

Outro dado importante é que o Seguro DPVAT 
é obrigatório porque foi criado por lei, em 1974. Essa 
lei determina que todos os veículos automotores de 
via terrestre, sem exceção, paguem o referido seguro. 
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A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas 
de acidentes com veículos o recebimento de indeni-
zações, ainda que os responsáveis pelos acidentes 
não arquem com a sua responsabilidade ou mesmo 
que o veículo responsável esteja com o pagamento 
do seguro em atraso.

Outro ponto importante, diz respeito à parcela 
do montante do Seguro Obrigatório que é destinado 
ao Sistema Único de Saúde – SUS, pois 45% dos re-
cursos arrecadados pelo Seguro Obrigatório são des-
tinados ao reforço do caixa do SUS, com a finalidade 
de contribuir com os gastos efetuados pelos acidentes 
com vítimas.

Por todas as razões aqui expostas, é importante 
que seja acolhida a presente emenda, pois acrescen-
tar a expressão seguro obrigatório entre as despesas 
que serão ressarcidas com o valor arrecadado com a 
hasta pública do bem apreendido, ajudará a manter o 
equilíbrio financeiro do Seguro Obrigatório.

Sala das Sessões, - Senador Sérgio Zambiasi

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; 
e de Constituição, Justiça e Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2006, de au-
toria da Senadora Maria do Carmo Alves, que 
estabelece incentivo fiscal de dedução do Im-
posto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas a 
empresas que fizeram doações de materiais 
para uso em programas governamentais de ha-
bitação popular;

– Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2007, de au-
toria do Senador Renato Casagrande, que altera 
dispositivos da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 
2000, para dispor sobre a competência da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para 
arrecadar e aplicar sanções administrativas;

– Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2008, de au-
toria do Senador Expedito Júnior, que modifica 
o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para ampliar o período de interrupção 
do contrato de trabalho em razão de casamento 
para até cinco dias consecutivos e estender o 
benefício aos empregados que tenham formali-
zado união estável; 

– Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2008, de 
autoria do Senador Mário Couto, que altera o 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

que aprova a Consolidação das Leis do Traba-
lho, para incluir dispositivo que proíbe a consulta 
aos cadastros e bancos de dados de proteção 
ao crédito, públicos e privados, para fins de ad-
missão de empregados;

– Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2009, de au-
toria do Senador Roberto Cavalcanti, que dis-
põe sobre a profissão de artesão e dá outras 
providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2009, de au-
toria do Senador Renan Calheiros, que altera a 
Lei nº 8.989, de 1995, que dispõe sobre a Isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, 
na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como 
por pessoas portadoras de deficiência física, e 
dá outras providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2009, de 
autoria do Senador Paulo Paim, que modifica a 
redação do caput do art. 71-A da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras providên-
cias (assegura a licença maternidade para a 
adotante);

– Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2009, de au-
toria do Senador Marcelo Crivella, que assegura 
aos empregados de condomínios, prestadores 
de serviços de portaria, vigilância e segurança, 
o adicional de periculosidade previsto no artigo 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho;

– Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2010, de auto-
ria da Senadora Serys Slhessarenko, que acres-
centa § 5º ao art. 110 da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 
a fim de facilitar a substituição, no registro civil 
do filho, do nome dos pais alterado em virtude 
do casamento ou de sua dissolução ou separa-
ção judicial, bem como pela formação da união 
estável ou sua dissolução; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2010, de au-
toria do Senador Francisco Dornelles, que alte-
ra a Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, 
para alterar a base de cálculo da Contribuição à 
Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo 
Nacional – CCCCN. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 
1.735/2003, na Casa de origem, do Deputado 
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Carlos Abicalil), que acrescenta § 3º ao art. 79 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional (dispõe sobre a oferta de ensino 
superior aos povos indígenas); 

– Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2010 – Com-
plementar (nº 277/2005-Complementar, na Casa 
de origem, do Deputado Leonardo Mattos), que 
dispõe sobre a concessão de aposentadoria es-
pecial à pessoa com deficiência filiada ao Regime 
Geral de Previdência Social;

– Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 2010 (nº 
3.956/2008, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS destinados 
ao Ministério da Fazenda; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2009 – Com-
plementar, de autoria do Senador Romero Jucá, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Integrada de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto 
Alegre, Cantá e Mucajaí e instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto 
Alegre, Cantá e Mucajaí. 

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias e Sérgio Guerra 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos. 
O SR ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sra. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “Qual é a verdadeira 
Dilma?”, publicada pela revista Época em sua edição 
de 12 de julho de 2010.

A matéria destaca que uma trapalhada na cam-
panha revela contradições na aliança governista e ex-
põe dificuldade da candidata em dizer o que vai fazer 
se for eleita.

Sra. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, 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 SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sra. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “O TUCANO ALÇA VOO”, 
publicada pela revista Veja em sua edição de 07 de 
abril 2010.

A reportagem destaca que a seis meses da elei-
ção que definirá o próximo Presidente da República, 
José Serra, líder nas pesquisas, deixa o governo de 
São Paulo para se dedicar à campanha em tempo 
integral.

Sra. Presidente, solicito que a matéria acima cita-
da seja considerada parte deste pronunciamento, 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 SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – Sem mais comunicações, damos por encerrada 

a presente sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 19 
minutos.) 
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(*) Republicado no DSF nº 116, de 28-7-2010, para fazer constar o texto constante no verso
da fl. 13 do processado. (art. 10 do RISF)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 14 mi-
nutos e encerra-se às 18 horas e 7 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Declaro aberta a sessão.

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

O tempo dos oradores da primeira hora da pre-
sente sessão será dedicado a homenagear a Rede 
União de Rádio e Televisão – TV União, de acordo 
com os Requerimentos de nºs 610 e 657, de 2010, 
do Senador Geraldo Mesquita Júnior e outros Srs. 
Senadores.

Convido, portanto, para compor a mesa, o signa-
tário da presente sessão, o Exmº Sr. Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

Concomitantemente, convido o Presidente da 
Rede União de Rádio e Televisão, Sr. José Alberto 
Bardawil.

Convido também o Sr. Desembargador José Má-
rio dos Martins Coelho.

Igualmente, convido o Presidente da Rede Brasil 
União, Sr. Marcos Tolentino da Silva.

Convido o Sr. Embaixador da Federação da Rús-
sia, Serguey Pogóssovitch Akopov.

Convido o Presidente do Grupo de Comunicação 
Zildêni Falcão, Sr. Zildêni Falcão.

Já iniciada a nossa sessão de homenagem, que-
ro conceder a palavra ao Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, 1º Subscritor do requerimento.

Com a palavra, o nobre Senador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ilustre amigo Senador Adelmir 
Santana, quero cumprimentar, com muito prazer, os 
integrantes da Mesa. Peço licença para homenageá-los 
a todos na pessoa do prezado amigo Bardawil, Presi-
dente da Rede União de Rádio e Televisão, saudar os 
nossos visitantes e convidados, amigos e amigas da 
Rede União de Rádio e Televisão e, particularmente, 
familiares e amigos do Bardawil, e presentes.

Peço ainda permissão aos telespectadores da TV 
Senado para estabelecermos um intervalo aqui nos 

nossos trabalhos e prestarmos esta homenagem a mais 
uma empresa no ramo de comunicação do País.

Agradeço, sensibilizado, a presença dos colegas 
Senadores Roberto Cavalcanti, Alvaro Dias, Acir Gur-
gacz, Adelmir Santana.

De fato, o Senado, mais uma vez, homenageia 
uma empresa do ramo de comunicação. Já fizemos 
isso em outras oportunidades, com outras redes, com 
outras empresas que cuidam da mesma questão.

Por que a homenagem à Rede União de Rádio 
e TV?

Primeiro, porque ela foi fundada na minha ter-
ra, no Acre, uma coisa inédita no País. Normalmente, 
as redes de comunicação são criadas e fundadas no 
Centro-Sul, mas essa, especialmente, foi fundada no 
meu querido Estado do Acre.

Segundo, porque creio que é sempre uma opor-
tunidade, num momento como este, em que nos re-
ferimos e homenageamos uma empresa do ramo de 
comunicação, para reabrirmos o debate sobre o pa-
pel das empresas de comunicação no nosso País. É 
extremamente importante o papel que elas cumprem: 
o papel da informação, o papel, eu poderia dizer tam-
bém, da educação.

Nesse mister, eu me habituei a ver o lado positivo 
e o lado negativo do papel exercido pelas empresas 
de comunicação.

O lado negativo: propaganda de bebida alcoólica. 
Eu vou sair do Congresso Nacional triste e decepcio-
nado com o fato de que aqui não conseguimos resol-
ver essa questão.

Eu tenho um projeto, que protocolei quando che-
guei ao Senado, que proíbe – essa é uma expressão 
forte, mas, na verdade, é isso mesmo – a veiculação, 
no rádio e na televisão brasileira, de propaganda de 
bebida alcoólica; mas ele dorme nas gavetas do Senado 
desde que cheguei aqui. Há um lobby fortíssimo que 
faz com que o Senado não tenha a coragem sequer 
de desengavetar esse projeto e apreciá-lo, mesmo que 
seja para derrotá-lo. É uma coisa triste. Esse é o lado 
que eu considero negativo exercido pelas empresas 
de comunicação no nosso País.

Ata da 139ª Sessão, não Deliberativa 
10 de Agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Adelmir Santana, Geraldo Mesquita Júnior,  
Acir Gurgacz e da Srª Níura Demarchi
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Recentemente, o Senado aprovou um projeto que 
restringe a demissão, por justa causa, de empregados 
considerados alcoólatras. Por que o Senado tomou 
essa decisão? A propósito, o Correio Braziliense de 
ontem tem um editorial sobre a questão: “Depender 
de álcool é doença”. Acho que o Senado agiu certo 
no sentido de disciplinar essa questão. Eles precisam 
sobretudo de tratamento, mas a gente, não só o Con-
gresso Nacional como a sociedade brasileira, precisa 
se compenetrar e se conscientizar de que isso é uma 
praga no nosso País.

Não quero ser piegas, nem hipócrita. Já tomei a 
minha cerveja, mas acho uma hipocrisia conviver com 
uma situação como essa da maciça propaganda das 
cervejarias, no rádio e na televisão, atraindo principal-
mente os nossos jovens. Acho uma hipocrisia a gente 
conviver com uma situação como essa. Quem quiser 
beber que beba, mas acho uma covardia o rádio e a 
televisão, instrumentos públicos no nosso País, mesmo 
que através de concessão, veicularem propaganda de 
bebida alcoólica, e o Poder Público permitir isso. É uma 
covardia com a juventude brasileira, covardia, inclusive, 
com a rede de saúde brasileira, que acolhe milhares 
e milhares de pessoas que sofrem de todos os males 
decorrentes da ingestão de bebida alcoólica.

Esse é o lado negativo que eu observo de parte 
das empresas de comunicação do nosso País.

Dizem alguns que proibir é cercear o direito à livre 
expressão. Eu acho que a gente pode conviver com o 
exercício da livre expressão em nosso Brasil de forma 
responsável e ter responsabilidade muito maior ainda 
com a saúde pública brasileira.

Agora, claro, há o lado positivo: o papel informa-
tivo, educativo. 

Eu acompanho, nesses últimos dias, nesses últi-
mos tempos, uma inovação nos telejornais brasileiros, 
que têm grandes índices de audiência. Acompanhei, 
com muita satisfação, por exemplo, na Band, uma re-
portagem sobre sexo na juventude e pela juventude. 
Na semana inteira, a Ticiana entrevistou jovens sobre 
virgindade, sobre camisinha, sobre sexo, numa repor-
tagem muito bonita, informativa, educativa, interativa, 
participativa, num telejornal brasileiro de uma emis-
sora das maiores.

A própria Band, depois, inaugurou uma série de 
reportagens, durante uma semana, sobre Adoniran 
Barbosa, dentro de um telejornal, dentro daquele ho-
rário nobre. Eu achei isso fantástico.

Por falar em fantástico, a própria Globo inaugurou 
também uma série de reportagens especiais, dentro 
do Jornal Nacional - o que é inusitado -, sobre, por 
exemplo, a atuação das Forças Armadas na Amazô-
nia. Uma segunda reportagem, também uma série de 

reportagens durante a semana inteira, sobre os cui-
dados que as pessoas têm que ter para adquirirem o 
primeiro imóvel, ou um imóvel. Isso é informação, isso é 
educação. Isso é o papel de uma empresa de comuni-
cação no nosso País. Elas cuidam da comunicação de 
massa, e, por isso, quanto mais a gente tender para a 
informação robusta, responsável, voltada para a edu-
cação, que uma televisão deve ter como compromisso, 
mais o povo brasileiro ganha.

Mas voltemos aqui à homenagem à Rede 
União.

Eu falei aqui do pioneirismo: fundada no meu 
Estado, no Acre, um fato inédito. Na Amazônia, nós 
temos outra rede de fundamental importância, a Rede 
Amazônica de Televisão, que precedeu a Rede União 
naquela região. Recentemente, acho que no ano pas-
sado, também foi aqui homenageada, com justa razão, 
e eu não poderia, nesta ocasião, deixar de me referir 
ao papel que ela exerce e cumpre em toda a região 
Amazônica e já transbordando a região Amazônica. 
Eu quero também fazer um registro da importância 
de emissoras locais no meu Estado: TV Gazeta, por 
exemplo; TV Rio Branco. Mas são emissoras restritas 
ao território do meu Estado, que exercem também 
um papel importante na comunicação para e entre os 
acrianos.

Uma coisa que me chama a atenção e que me 
provocou a iniciativa de propor esta homenagem à Rede 
União de Rádio e Televisão foi o perfil dessa emissora, 
dessa rede. Ela se vale de todos os recursos, utiliza 
essa parafernália toda tecnológica a serviço das comu-
nicações. A Rede União incorporou satélite, Internet, 
SMS, Orkut, Blog, Twitter, enfim, uma parafernália tec-
nológica a serviço da comunicação. Ela a incorporou 
e atrai a sua clientela. Oferece a mais variada gama 
de meios de acesso à Rede União de Rádio e Televi-
são, para que seu público esteja cada vez mais bem 
servido. Informação, jornalismo, entretenimento e uma 
coisa muito interessante: a Rede União elegeu, como 
público preferencial, a juventude brasileira. E introduziu 
algo na sua relação com seu público: a interatividade. 
É uma inovação, e os resultados têm sido muito favo-
ráveis e muito interessantes.

Ela é uma rede fundada no Acre, sim, mas hoje 
ela transpõe os limites do Acre. Entretanto, por horrí-
veis razões, o Acre hoje não é cabeça de rede. Horrí-
veis razões que acho que não vale nem a pena aqui a 
gente mencionar. Cabeça de rede hoje da Rede União 
é Fortaleza, Ceará, terra de nascimento do Bardawil. 
Mas lá permanecemos com a emissora, assim como 
aqui em Brasília. E a Rede União tem alcance, eu diria, 
nacional. O sinal da emissora é recebido via Internet, 
canal aberto, por assinatura, via satélite, em mais de 
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200 cidades do País: no Acre, na Bahia, no Ceará, 
no Distrito Federal, do Senador Adelmir, no Espírito 
Santo, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso, no 
Mato Grosso do Sul, em Minas, no Paraná, do Senador 
Alvaro Dias, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande 
do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa 
Catarina e no Tocantins. É uma rede.

Imaginem as senhoras e os senhores, em um 
mundo muito fechado, muito compacto, esse mundo 
nosso brasileiro das comunicações, alguém penetrar, 
alguém surgir e alguém crescer. Um grupo como esse. 
Difícil, difícil. Só muita obstinação, só muita determina-
ção, só muita camaradagem com aqueles que fazem 
a Rede União.

O Bardawil deve ser muito grato a seus compa-
nheiros e suas companheiras que, junto com ele, inau-
guraram e continuam nessa pisada, nessa caminhada 
para transformar a Rede União de Rádio e Televisão eu 
não diria na maior rede - isso não pode ser aspiração 
de ninguém -, mas numa rede que tenha um compro-
misso com o povo brasileiro: a responsabilidade de 
fazer a melhor comunicação possível. E, por isso, ele 
deve ser muito grato a quem o ajuda nessa pisada, 
nessa caminhada.

E foi – agora falando um pouquinho dele – exa-
tamente esse perfil dele que me chamou e me chama 
a atenção.

O Bardawil, que já fez de tudo um pouco – já foi 
bancário, já vendeu jóia –, colocou o pé na comunica-
ção, no início até sem entender muito daquilo, tomou 
gosto, com responsabilidade, e hoje atrai um público 
imenso no País inteiro. E me disse ele que o sinal da 
TV União pode ser colhido inclusive fora do Brasil. Isso 
é uma coisa interessante.

Portanto, no momento em que, com muito prazer 
e com muita responsabilidade, propus que o Senado 
homenageasse a Rede União de Rádio e Televisão, eu 
tinha plena consciência do que estava propondo e das 
consequências disso. Nós precisamos ressaltar aquilo 
de bom que aparece em nosso País, precisamos va-
lorizar o esforço daqueles que, com responsabilidade, 
dão o coração, colocam a cabeça a serviço de uma 
causa, a causa da boa comunicação.

Vejo, no esforço do Bardawil, da sua equipe, das 
suas colegas e dos seus colegas de trabalho, essa 
obstinação, essa determinação e, sobretudo, essa 
alegria de fazer as coisas. A alegria de ir colhendo os 
resultados aqui e acolá, a compreensão de receber as 
críticas – porque ninguém é perfeito. Mas eu saúdo, 
no universo da comunicação brasileira, a existência da 
Rede União. Saúdo, com muita satisfação, porque se 
trata de algo, como disse no início, de extrema impor-
tância em nosso País.

O povo brasileiro incorporou em seus hábitos... 
Antigamente, era o rádio. Quando eu era menino, um 
dos hábitos que a gente havia incorporado era escovar 
os dentes, sair para estudar, almoçar e, à tarde, ligar o 
rádio. Hoje, o povo brasileiro incorporou o hábito de ver 
televisão: escova os dentes, sai para trabalhar, para es-
tudar, almoça, liga a televisão; volta, faz alguma coisa, 
liga a televisão. É algo que une o povo brasileiro, é algo 
que estabelece a grande comunicação entre todos nós. 
Por isso, há responsabilidades. E a responsabilidade 
deve ser grande daqueles que têm a tarefa de colocar 
uma emissora no ar, de oferecer uma programação. 
Essa é uma responsabilidade muito grande.

E eu parabenizo a Rede União, por, até agora, 
ter feito isso com dedicação, com amor e com extrema 
responsabilidade. Espero que, nessa caminhada, a 
Rede União colha mais e mais frutos, porque, em últi-
ma instância, o beneficiário maior é o povo brasileiro. 
Quem ganhará certamente, com o aperfeiçoamento, 
com a dedicação, com uma programação cada vez 
melhor da Rede União e das outras emissoras, são 
os telespectadores, é o povo brasileiro.

Parabéns à Rede União, sucesso e que, nessa 
caminhada, o trabalho de vocês seja sempre ilumina-
do pela mão de Deus.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 

DF) – Parabéns ao Senador Mesquita pelo belíssimo 
pronunciamento e pela iniciativa dessa homenagem.

Convido, imediatamente, o Senador Roberto Ca-
valcanti, como orador inscrito nesta sessão de home-
nagem.

Quero também aproveitar para convidar, para 
compor a Mesa conosco, enquanto o Roberto se diri-
ge à tribuna, o Exmº Sr. Embaixador da República do 
Iraque, Baker Hussein, e também o Exmº Sr. Embai-
xador da República Tcheca, Ivan Jancarek.

Com a palavra, o Senador Roberto Cavalcanti, 
digníssimo representante da Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Exmº Sr. Senador Adelmir Santana, que 
preside esta sessão em homenagem à Rede União 
de Rádio e Televisão, a TV União; Exmº Sr. Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, que me convocou para estar 
presente aqui hoje saudando os que compõem a TV 
União; Exmº Sr. Embaixador da Federação da Rús-
sia Sergey Akopov, em nome de quem peço permis-
são para saudar os demais Embaixadores presentes 
nesta sessão; Exmº Sr. Presidente de Rede União de 
Rádio e Televisão, Sr. José Alberto Bardawil; Exmº Sr. 
Desembargador José Mário dos Martins Coelho, re-
presentando Exmº Sr. Desembargador Ernani Barreira 
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Porto, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, em nome de quem peço permissão para saudar 
os demais membros da Mesa; Srªs e Srs. Membros do 
Corpo Diplomático; Srªs e Srs; Funcionários da Rede 
União; Exmªs Srªs e Srs. Senadores; saúdo em especial 
a Senadora Selma Elias, digníssima representante do 
Estado de Santa Catarina, com quem pela primeira vez 
tenho a oportunidade de estar na tribuna do Senado 
Federal; Senador Alvaro Dias, representante do Esta-
do do Paraná; Senador Acir Gurgacz, representante 
de Rondônia; demais Senadores; minhas senhoras 
e meus senhores, é muito importante para o Brasil 
quando o Senado Federal realiza homenagens como 
a do dia de hoje.

Isto não é só a celebração da Rede União de 
Rádio e Televisão. 

É a renovação do compromisso do Legislativo 
brasileiro com os meios de comunicação de massa 
em seu papel fundamental para com a democracia 
em nosso País.

Portanto, na tarde de hoje cruzam em meu pro-
nunciamento o Senador da República, representante 
da Paraíba, sempre comprometido com a causa da li-
berdade de imprensa, um dos pilares mais importantes 
da democracia, e o empresário do setor de comunica-
ções que sou, sensível às dificuldades e conquistas 
do segmento, mormente quando se trata de um tema 
tão empolgante quanto o é o da afirmação de rádios 
e televisões de cunho regional.

Desde sua fundação na cidade de Rio Branco, 
no Acre, em agosto de 1988, a Rede União tem obti-
do destaque por seus notáveis objetivos institucionais, 
repetidamente explicitados.

Escolheu como alvo o público jovem de um Esta-
do também jovem. Daí a necessidade de desenvolver 
uma linguagem própria e uma dinâmica de programa-
ção que fugisse do convencional.

Informação e diversão se entrelaçam ao longo 
do dia, num esquema leve, mas que não foge à res-
ponsabilidade social. 

“Jovem de cara e de coração” era seu mote.
Mesmo com as dificuldades naturais de se fazer 

televisão longe dos grandes centros, cresceu de ma-
neira espantosa. Em menos de dois anos, já marcava 
presença nos principais Municípios acreanos.

No início do século XXI, descobriu nova vocação, 
passando a produzir mais e mais material local, que 
substituiu aos poucos a programação retransmitida 
da líder da rede.

Logo se transformou em transmissora indepen-
dente, passando, em pouco tempo, a participar de li-
citações para novos canais fora do Acre.

Hoje a Rede União de Rádio e Televisão conta 
com canais abertos, analógicos e digitais, e também 
via cabo para quatorze Estados brasileiros, assim 
como aproveita as tecnologias de comunicação mais 
modernas para colocar seu sinal em satélites digitais 
e via Internet, passando a ter presença, a bem dizer, 
mundial.

Tudo isso sem romper seus compromissos: acre-
ditam que são “capazes de mudar o mundo; mudar o 
que já está estabelecido, romper padrões, quebrar 
paradigmas”.

A linha de independência, especialmente do se-
tor jornalístico, ligada ao compromisso de ser um ve-
ículo de transformação social onde estiver presente, 
tem custos.

Temos notícias de que já sofreu suficiente pressão 
de grupos econômicos poderosos, já sofreu atentado 
em sua nova sede no Estado do Ceará, terra natal do 
presidente da rede, José Alberto Bardawil.

Ainda assim a rede proclama: “A violência já não 
tem vez, a inconsequência já não tem voz, queremos 
um pensar positivo, a despeito de toda carga negativa 
da velha mídia”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, manter a 
independência dos meios de comunicação e a liberdade 
de expressão é uma coisa bastante difícil, a despeito 
das garantias constitucionais. 

Bastante louvável, portanto, toda a atitude po-
sitiva da Rede União, que foca na nossa juventude, 
fundamentalmente carente de informação. 

Dar voz aos jovens para que expressem suas 
necessidades, suas metas, sua visão diferenciada de 
mundo exige bastante coragem por parte dos meios 
de comunicação. 

A Rede União vem conseguindo isso com uti-
lização das modernas tecnologias de informação e 
comunicação, que permitem, por exemplo, que os te-
lespectadores interajam com os apresentadores dos 
principais programas jornalísticos, por meio de mensa-
gens de telefonia celular e por espaços de bate-papo 
na Internet.

Foram pioneiros na utilização desses espaços 
vitais. 

Quero aproveitar o momento para cumprimentar 
os dirigentes e demais profissionais da Rede União, 
por intermédio de quem rendo homenagem àqueles 
que lutam na linha de frente da comunicação em nos-
so País.

Na qualidade de representante nordestino, quero 
parabenizar a Rede pela descoberta de sua “nordesti-
nidade”, na matriz de sua origem. Sei da preocupação 
que demonstram no sentido de ampliar a possibilidade 
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de produzir programação específica que ressalta artis-
tas e temas do Norte e Nordeste brasileiros.

Acredito que essa regionalização da produção 
não vai negar o caráter universal que a Rede vem de-
monstrando nesta entrada do século XXI. Apenas des-
tacará o respeito pela rica cultura do Norte e Nordeste, 
no que elas têm de jovem, de alegre, de universal, de 
libertadora, bem dentro do espírito institucional.

São decisões inovadoras de fazer rádio e tele-
visão com programações de corte regional que irão 
verdadeiramente integrar este País continental cha-
mado Brasil.

Esses veículos de comunicação rompem com a 
hegemonia cultural do eixo Rio-São Paulo, extraindo o 
melhor da cultura dos espaços geoeconômicos onde 
atuam e estabelecem vínculos de identidade com ou-
vintes e telespectadores, dentro de paradigmas que 
lhes são familiares e, portanto, de fácil entendimento.

Desse modo, integram positivamente a região, 
contribuem para o seu desenvolvimento, produzindo 
informação de alta qualidade, promovendo cultura, la-
zer, cidadania e responsabilidade social nas cidades, 
apagando, de maneira deliciosa, o conteúdo lamentoso 
da frase musical de Tom Jobim: “O Brasil não conhe-
ce o Brasil...”

Conhecendo bem a região em que atuam, ofe-
recem os melhores resultados para quem anuncia e 
contribuem, de forma decisiva, para o desenvolvimento 
do mercado, a tradição e a credibilidade do Jornalismo, 
a emoção do esporte e os mais variados programas 
que divertem e informam, fazendo parte do dia a dia 
dessas regiões.

Faço votos que a Rede complete sua cobertura 
nacional em sinal aberto e conclamo os telespectado-
res que nos assistem pelo sistema de comunicação 
do Senado Federal, para que busquem acompanhar 
e, principalmente, interagir com as atrações da Rede 
União, que também pode ser acompanhada ao vivo 
pela rede mundial de computadores, a Internet.

Adaptando a tradicional fala dos locutores de 
rádio, espero que a Rede União continue “falando do 
Nordeste para o mundo”, utilizando o que existe de 
mais moderno em tecnologia e integrando “o Brasil 
que já conhece o Brasil”.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM 

– DF) – Ouvimos o Senador Roberto Cavalcanti, ho-
mem de comunicações e representante do Estado da 
Paraíba.

Os nossos parabéns pelo pronunciamento, Se-
nador Roberto Cavalcanti!

Quero passar a direção dos trabalhos ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, porque sou orador inscrito.

O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Dando continuidade a nossa sessão, 
concedo com muito prazer a palavra ao Senador Adel-
mir Santana, ilustre representante do Distrito Federal 
no Senado Federal.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu queria saudar o Presidente Geraldo Mesqui-
ta Júnior, autor dessa iniciativa; o presidente da Rede 
União de Rádio e Televisão, Sr. José Alberto Bardawil; 
o Exmº Sr. Desembargador José Mario dos Martins Co-
elho, representando o Exmº Sr. Desembargador Erna-
ni Barreira Porto, presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará; o presidente da rede Brasil União, Sr. 
Marcos Tolentino da Silva; o Sr. Coronel Ney Oliveira 
Müller, que aqui neste ato representa Sr. Ministro da 
Defesa, Sr. Nelson Jobim; o presidente do grupo de 
comunicação Zildêni Falcão; o Exmº Sr. Embaixador 
da Federação da Rússia, Serguey Akopov; saúdo os 
demais Embaixadores, o Embaixador do Iraque, Baker 
Hussein; o Embaixador da República Tcheca, Ivan Jan-
carek; o presidente da União Planetária, Sr. Ulisses 
Riedel, nosso amigo aqui de Brasília; o Srs. Membros 
do Corpo Diplomático, que porventura não façam par-
te da Mesa; os Srs. funcionário da Rede União, Srs. e 
Srªs Senadores; Srs. familiares da Família Bardawil – 
vejo aqui filhos e filhas; Srªs e Srs.

A pedido do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
meu velho amigo do PMDB do Acre, o Senado home-
nageia nesta tarde os serviços prestados pela Rede 
de União de Rádio e Televisão, a TV União. Convidado 
a participar deste encontro, não poderia deixar de fa-
lar sobre a importância que esta rede tem desde que 
foi fundada, em 1988, em Rio Branco. A TV União en-
trou no ar como afiliada da TV Bandeirantes, como já 
foi dito aqui, e foi decisiva na história da imprensa do 
Acre. Referência entre a população das classes C, D 
e E, a TV se transformou em um símbolo de liberdade 
de imprensa e espaço democrático. Todos os morado-
res da região passaram a ter voz na emissora, que foi 
montada em apenas quatorze dias.

Voltada à transformação humana, a TV União pos-
sui uma programação que promove a cultura, a presta-
ção de serviços e prioriza a juventude brasileira, como 
bem destacou o Senador Geraldo Mesquita, também 
destacado pelo Senador Roberto Cavalcanti.

O fundador da Rede, José Alberto Pinto Bardawil 
é cearense de nascimento e, como muitos de nós, dono 
de um espírito empreendedor, e que certamente teve 
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a sua vida modificada, como tive eu, porque escolheu 
Brasília como sua residência nos idos de 1970. Eu aqui 
estou desde 1963 e esta cidade modificou minha vida. 
Foi dito aqui, ex-vendedor de jóia, ex-bancário, chegou 
a ficar sitiado durante a Guerra do Líbano, em 1975, 
então com 23 anos de idade, quando assumiu o desa-
fio de dirigir um banco em Beirute. Então, também um 
homem ligado às finanças. E ele continua, inclusive, 
no ramo de jóias. Foi dito aqui ex-joalheiro – não, ele 
continua. Nós sabemos que ele tem um negócio de 
jóias aqui no Brasil, certamente cuidado pelos filhos 
ou por algum familiar.

Eu quero louvar que ele faz parte do grupo de 
empresários da área do comércio de Brasília; também, 
não apenas na área de comunicação e mantém-se aqui 
desde 1970, como eu disse, no ramo de negócios. So-
mente alguém assim, com esse espírito empreende-
dor, corajoso e com visão, poderia pensar em fundar, 
em uma região até então abandonada pelos veículos 
de comunicação de qualidade, uma rede como a que 
hoje homenageamos.

E ele tem muitos motivos para comemorar. Após 
14 anos como afiliado da TV Bandeirantes, em 2002, 
a Rede passou a operar como emissora independen-
te. E desde então, pode participar das licitações de 
canais de rádio e televisão realizadas pelo Ministério 
das Comunicações.

Hoje, a TV União tem sede em Fortaleza e emis-
soras próprias – como já disse o Senador Geraldo Mes-
quita – em Rio Branco e Brasília, além de afiliadas em 
Natal, Mossoró, São Luís e região oeste de São Paulo. 
É a única TV cearense com sinal em outros Estados e 
já pode ser vista em 250 Municípios brasileiros, espa-
lhados por este País de mais de 5.400 Municípios. 

A retransmissão em canal aberto chega a Mato 
Grosso, Tocantins, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Bahia, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
Não é pouco. Mas essa é uma vitória incrível, porque 
é muito difícil uma emissora regional conseguir espaço 
no mercado nacional.

O setor, no entanto, ainda enfrenta muita buro-
cracia e dificuldades incontáveis. Passa por aqui, no 
Congresso Nacional, um projeto regulamentando a 
TV aberta. Eu tive oportunidade de apresentar uma 
emenda a esse projeto – e comentava com o Barda-
wil – porque nesse projeto não se inclui alguma coisa 
que possa diferenciar a programação ligada ao nosso 
País e ligada às regiões. 

A gente tem aí TV de canal aberto, 100 canais; 
mas, muitas vezes, quando se busca uma programa-
ção nacional, algo que mexa com a cultura brasileira, 
não se vê. É tudo enlatado! Produções que muitas ve-

zes nada têm a ver com a nossa cultura, com a nossa 
formação. 

Por isso mesmo apresentei uma emenda, mas já 
começo a perceber forças – que eu não sei de onde – 
contrárias a esta emenda: uma emenda que obriga a 
que as emissoras produzam um percentual de cultura 
regional, que valorizam a cultura brasileira, a cultura 
regional. Esse projeto está em andamento aqui e cer-
tamente essa emenda, uma única que foi apresentada 
até agora, vai causar polêmica. Mas tive a coragem de 
fazê-lo sabendo que enfrentaria grupos econômicos 
extremamente fortes. Mas eu gosto dessas brigas. Aqui 
eu tracei uma briga contra o sistema de cartões de 
créditos no passado, desde 2007, e vejo que começa 
a surtir efeitos para a população brasileira. 

E essa de comunicações, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior, creio que também vai gerar uma discussão. 
O importante é a discussão, o importante é o debate. 
Mas não pode um grupo dominar as comunicações 
brasileiras muitas vezes sem valorizar a nossa cultura 
e os nossos princípios de família, como bem faz essa 
emissora que ora homenageamos. 

Então, quero dizer, meu caro Bardawil, que essa 
é uma vitória incrível porque é muito difícil uma emis-
sora regional, como já disse, conseguir um espaço no 
mercado nacional. O setor, no entanto, ainda enfren-
ta, como já afirmei, burocracia incrível e dificuldades 
incontáveis.

A TV por assinatura está presente em mais de 
8 milhões de lares no Brasil e avança para a classe 
C e, certamente, chegará também às classes D e E. 
Além disso, a conectividade à Internet e à banda larga 
se popularizam e se tornam fundamentais para o dia 
a dia do cidadão. Exatamente por isso, os produtores 
de conteúdo têm enfrentado muitas dificuldades. Nós 
sabemos da velocidade que têm hoje os meios de co-
municação; nenhum de nós é capaz de acompanhá-los 
em tempo real, as mudanças são rápidas e de grande 
dimensão, mas é preciso que tenhamos diversidade 
nessas comunicações.

A TV União vem conseguindo ultrapassar essas 
barreiras e assinou contratos com emissoras para trans-
mitir jogos internacionais de futebol e outros programas 
voltados aos jovens. Além disso, está disponível na In-
ternet e vem conquistando novos segmentos.

O segmento jornalístico da TV União é conside-
rado inovador, criativo e diferenciado, e não poderia 
ser diferente, vindo de um homem que é um empre-
endedor e que tem diversidade de conhecimentos na 
área do empreendedorismo. É um jornalismo que tem 
por objetivo oferecer ao telespectador informações de 
forma dinâmica. A própria sessão da qual agora parti-
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cipamos está sendo, certamente, transmitida pela TV 
Senado em conjunto com a Rede União.

Esta homenagem é, portanto, mais do que me-
recida, pelo espírito empreendedor de seu fundador, 
pelo crescimento alcançado em poucos anos de vida 
da TV União e por democratizar o acesso à informação 
e aos debates necessários para o desenvolvimento de 
regiões como o Ceará e tantas outras onde a Rede já 
se faz presente. 

Parabéns a todos que contribuíram para o cresci-
mento diário desta grande emissora que é a TV União. 
Meus parabéns a todos que estão nesta luta e nesta ca-
minhada! Parabéns mesmo e felicidades! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Obrigado, Senador Adelmir. 

Convido o Senador Alvaro Dias para fazer uso 
da palavra.

O Senador Alvaro Dias honra o Senado Federal 
representando, com muita altivez, o seu grandioso 
Estado do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado 
Presidente Geraldo Mesquita Júnior, nossas homena-
gens a V. Exª pela iniciativa, já que proclamar os feitos 
da comunicação no País, da imprensa brasileira, é va-
lorizar aqueles que dão suporte ao regime democrático 
com inteligência e com uma presença insubstituível no 
Estado de direito democrático.

Saúdo o Senador Adelmir Santana, o Senador 
Roberto Cavalcanti, saúdo o Sr. Serguey Akopov, Em-
baixador da Federação da Rússia, o Sr. José Alberto 
Bardawil, Presidente da Rede União de Rádio e Televi-
são; o Presidente da Rede Brasil União, o amigo Mar-
cos Tolentino da Silva; o Desembargador José Mário 
dos Martins Coelho, representando o Desembargador 
Ernani Barreira Porto, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará; o Presidente do Grupo de Comu-
nicação, Zildêni Falcão; saúdo todos os presentes.

Lembro-me, Srs. Senadores, senhores convida-
dos, que, há muito tempo, Thomas Jefferson afirmou: 
“Entre um governo sem imprensa e a imprensa sem 
governo, prefiro a última alternativa”. É certo que é 
uma frase radical, mas certamente ela guarda relação 
com a verdade.

Se com uma imprensa atuante, exercitando a sua 
atividade num ambiente de liberdade, há abusos, há 
ilegalidades, há ameaças ao Estado democrático de 
direito, imaginemos sem a existência dela!

A Constituinte de 88 proporcionou-nos avanços 
significativos em matéria de consolidação das liberda-
des democráticas no País, e, certamente, a segurança 
de que a imprensa no País pode ser livre foi essencial, 

já que a liberdade de imprensa é liberdade fundamen-
tal: quando ela falece as demais sucumbem.

Portanto, justifica-se a homenagem a uma orga-
nização que tem essa tarefa essencial. 

Ainda ontem, amiga Moema, participei de um 
debate a convite do Centro Acadêmico 11 de agosto, 
na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, 
na USP. O debate tratava de ideologia partidária. No 
entanto, a imprensa foi a estrela do debate. Críticas, é 
verdade, ao comportamento da grande imprensa brasi-
leira. Respeitamos os críticos, mas queremos ressaltar 
a importância do papel que tem desenvolvido a impren-
sa do Brasil, especialmente o jornalismo investigativo, 
que combate a impunidade com veemência. 

Tivemos, há alguns anos, um grande escândalo 
que sacudiu o Brasil: o escândalo do mensalão. Uma 
única revista produziu em torno desse escândalo 18 
capas. 

Faço referência a esse papel essencial da impren-
sa especialmente porque há uma indignação no País 
que se generaliza em relação às instituições públicas, 
partidos políticos, políticos de forma geral. Duas razões 
essenciais estimulam essa indignação: o modelo po-
lítico que nos orienta e certamente os escândalos de 
corrupção. Por isso, a proclamação do valor do papel 
desempenhado pela boa imprensa do nosso País nos 
últimos anos. E quero destacar o pioneirismo, que foi 
a marca da Rede União de Rádio e Televisão desde a 
sua fundação, nos idos de 1988, exatamente o ano da 
nossa última Constituinte, no Estado do Acre.

E a montagem da emissora, vim a saber, foi uma 
verdadeira odisséia: após a aquisição da concessão da 
TV, a emissora tinha um prazo estipulado de 15 dias 
para ir ao ar. Num mutirão sem precedentes, em 14 dias 
a TV União estava montada e em pleno funcionamento. 
Entrava no ar, em Rio Branco, a TV União, emissora 
que em pouco tempo se tornou referência entre as ca-
madas mais populares da comunidade, que passaram 
a contar com um canal no qual podiam expressar sua 
voz e seus reclames. Até então, apenas as vozes dos 
detentores do poder econômico eram vocalizadas na 
mídia eletrônica.

A TV União inaugurou um portal que propiciou 
debates políticos e abriu espaço para o pluralismo 
das idéias, o que, sem dúvida, contribuiu para mudar 
a história do Estado do Acre. 

À época, um episódio emblemático foi incorpora-
do aos anais da emissora: o líder sindical e seringueiro 
Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como 
Chico Mendes, após ser convidado a conceder uma 
entrevista, revelou que, a princípio, relutou em adentrar 
os estúdios da TV, por imaginar que a mesma pertencia 
a mais um grupo de fazendeiros. A presunção reinante 
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era de que um espaço privilegiado de comunicação 
de massa jamais estaria aberto para um seringueiro. 
Na verdade, a TV União se consolidou como um ca-
nal aberto e sensível às causas populares. Cito esse 
exemplo também porque vem na esteira daquilo que 
vinha relatando. Essa discussão sobre o papel da Im-
prensa, a importância dos meios de comunicação no 
Estado de direito democrático. Há que se oferecer es-
paço a todas as vozes. O País não pode ser habitado 
por leitores de um livro só. O contraditório é essencial 
e esse exemplo que acabo de citar demonstra a ca-
racterística e o perfil dessa organização de comunica-
ção hoje aqui homenageada por iniciativa do Senador 
Geraldo Mesquita Júnior.

A pauta e a característica do jornalismo da TV 
União são bastante diferenciadas. Voltado ao telespec-
tador, se distingue um jornalismo dinâmico e criativo. 
Por exemplo, eles fazem inserções jornalísticas de, 
no máximo, três minutos, transmitidas durante todo o 
dia no intervalo dos programas. As reportagens abor-
dam temas nacionais, regionais e locais de interesse 
público. 

Em sintonia com as novas mídias, a TV União 
mantém constante interatividade com o universo dos te-
lespectadores. No Papo União, permite a conectividade 
entre milhares de pessoas em tempo real. No Contexto 
Nacional, personalidades da política e da sociedade 
têm espaço privilegiado para expor suas ideias e de-
bater temas relevantes. Um vetor de extrema utilidade 
pública utilizado na rede de programação da TV União 
são as enquetes jornalísticas sobre temas que estão 
na ordem do dia da comunidade. O objetivo é permitir 
que a população possa expressar sua opinião sobre 
temática diversificada em debate no cenário local, 
nacional e mundial. As enquetes estão inseridas na 
programação da TV União, sendo transmitidas duran-
te todo o dia nos intervalos da programação. Exercita, 
portanto, em sua plenitude, a missão de conscientizar 
a sociedade, ao permitir a ela uma participação ativa 
no debate dos assuntos do dia a dia. 

Vale ressaltar que equipamento digital assegura 
transmissões ao vivo para qualquer parte do mundo. 
Isso é modernidade. Por intermédio da Internet, a TV 
União alcança todo o mundo e pode ser vista em canal 
aberto, por assinatura, via satélite, em mais de 200 ci-
dades de vários Estados brasileiros, aqui já citados.

Fazemos referência a esses avanços da TV União 
para que os telespectadores da TV Senado possam ter 
conhecimento real da importância dessa organização 
de comunicação que nasceu há algum tempo e que 
cresce, que avança e que alcança tantos Estados e 
tantas cidades em nosso País. É mister ressaltar que a 

TV União pode ser vista via satélite nas três Américas, 
na Europa e parte do continente Africano.

A comunicação aberta e o acesso da população à 
informação são conquistas que consolidam o ambiente 
democrático. O trabalho desenvolvido pela Rede União 
é meritório, merece ser louvado por todos aqueles que 
reverenciam a democracia e a liberdade de expressão 
e comunicação. Parabéns a todos os profissionais que 
tornaram possível a implantação dessa emissora, em 
especial o seu fundador e empreendedor cearense de 
nascimento, José Alberto Pinto Bardawil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa agradece, Senador Alvaro Dias, 
seu belo pronunciamento.

Neste momento, faculto ao Sr. José Alberto Bar-
dawil o uso da palavra, se assim o desejar.

O SR. JOSÉ ALBERTO BARDAWIL – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, autoridades aqui pre-
sentes, ilustres convidados desta sessão, no momento 
em que a Rede União recebe esta significativa home-
nagem, volto-me para o início de tudo, o sonho, e me 
dou conta de que valeu a pena enfrentarmos todas 
as dificuldades que surgiram em nosso caminho para 
chegarmos até aqui.

Digo, com muita humildade, que a sensação é de 
realização, não somente pessoal, mas de um grupo 
de pessoas de bem que foi se formando ao longo do 
tempo e hoje oferece ao País, por intermédio de nossas 
emissoras, uma programação diferenciada, sobretudo 
para a juventude brasileira.

De fato, a Rede União surgiu do sonho de criar-
mos algo diferente no mundo das comunicações, fa-
lando diretamente com os jovens para, junto com eles, 
identificarmos valores mais elevados e a eles nos 
vincularmos. Nosso sinal por TV aberta, Internet, as-
sinatura e via satélite chega hoje a mais de 250 ci-
dades espalhadas pelo Brasil: nos Estados do Acre, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e To-
cantins. Atenta às novas mídias, a TV União mantém 
constante interatividade com seus telespectadores, 
permitindo, através de SMS e IMSS, conectividade 
entre milhares de pessoas em tempo real. Atualmente, 
estamos modernizando a nossa programação volta-
da para informação, jornalismo e entretenimento. E já 
está em funcionamento a transmissão por sinal digital 
e tecnologia HD. Dentro de mais 90 dias, estaremos 
inovando com televisão 3D no Brasil. Além disso, a TV 
União pode ser vista por satélite nas três Américas, 
Europa e parte da África, através do sinal do Satélite 
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New Ski 806; e está também transmitindo a sua pro-
gramação em tempo real na Internet, através do site 
www.redeuniao.com.br.

Minhas senhoras e meus senhores, o sentimento 
é de gratidão, primeiro ao Acre, que nos acolheu com a 
sua grande generosidade, característica do seu povo. 
Há 22 anos, nascia em Rio Branco a Rede União de 
Rádio e Televisão. Durante todo esse tempo, nossos 
equipamentos sempre estiveram à disposição dos an-
seios e das aspirações daqueles que não encontravam 
portas abertas para se expressarem.

Lembro-me, certa vez, conforme falou o nosso 
Senador Alvaro Dias, convidado por mim a usar a TV 
União, Chico Mendes, líder seringueiro na época, con-
fessou posteriormente: “Tive receio de chegar à TV 
União porque imaginava que pertencia a um grupo de 
fazendeiros e que jamais daria espaço para um serin-
gueiro”. Tenho e terei sempre o maior respeito pelo 
povo acreano na sua obstinada luta por melhores dias. 
Gratidão tenho também até para com os que, de todas 
as formas, procuram truncar os nossos trabalhos, pois 
com eles aprendemos a superar os desafios, criarmos 
forças para vencê-los.

Para se ter uma ideia das dificuldades enfrentadas 
há muitos anos, a TV União, no Acre, não é chamada 
a divulgar publicidade oficial e, com isso, não participa 
do rateio milionário do orçamento estadual para publi-
cidade oficial. Hoje, a TV União, no Acre, não é cabeça 
de rede em razão desse tratamento discriminatório. E 
mais. Graças aos nossos telespectadores e ouvintes, 
que são muitos em todo o Estado, continuamos produ-
zindo e resistindo, resistindo e produzindo em respeito 
ao povo acreano.

Gratidão, enfim, aos nossos anunciantes e, so-
bretudo, aos nossos telespectadores e ouvintes – os 
primeiros por reconhecer a nossa credibilidade, os 
demais pela parceria e fidelidade à TV União.

Nosso objetivo é oferecer uma programação cada 
vez mais voltada para os anseios do povo brasileiro, 
em especial, para a juventude, tão carente de oportu-
nidade de participar e ser ouvida. Essa sintonia tem 
resultado num rico aprendizado para todos nós da TV 
União. E esperamos continuar correspondendo às ex-
pectativas de nosso público.

Nossos sinceros agradecimentos, por último, a 
todos os companheiros da TV União que, diuturna-
mente, sem medir esforços, conseguem colocar nosso 
sinal no ar com alegria, desprendimento e abnegação. 
Compartilho com eles esta homenagem prestada pelo 
Senado Federal à Rede União, que ficará gravada em 
nossos corações como um saudável estímulo a que 
perseveremos no sentido de fazer deste importante 
instrumento de comunicação que é a televisão um 

veículo de educação, conhecimento e libertação do 
povo brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Antes de suspendermos a sessão por 
cinco minutos para os cumprimentos de praxe, quero, 
mais uma vez, agradecer a presença dos Srs. Embai-
xadores, das autoridades, das amigas, dos amigos, 
das Senadoras, dos Senadores, dos familiares do Sr. 
Bardawil. E desejar, mais uma vez, o maior sucesso 
à Rede União.

Suspendo a sessão por cinco minutos para os 
cumprimentos de praxe.

(Suspensa às 15 horas e 26 minutos; a 
sessão é reaberta às 15 horas e 34 minutos.)

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Declaro reaberta a sessão do dia 10-8-2010, sessão 
não deliberativa.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. nº 1.104/2010/SGM-P

Brasília, 21 de julho de 2010

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

em manifesto no texto dos autógrafos do Projeto de 
Lei nº 451, de 1995, que “Dispõe sobre medida de 
prevenção e repressão dos fenômenos de violência 
por ocasião de competições esportivas; altera a Lei nº 
10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras providên-
cias”, encaminhado à consideração dessa Casa por 
meio do Of. nº 418/2009/PS-GSE.

Onde se lê no art. 3º do Projeto, na p. 3 dos autó-
grafos, na parte em que altera o art. 22 da Lei nº 10.671, 
de 15 de maio de 2003, entre os §§ 2º e 3º:

“... da quantidade de público e do movi-
mento financeiro da partida.

 ..............................................................
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos 

eventos esportivos realizados em estádios com 
capacidade...”

Leia-se:
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“... da quantidade de público e do movi-
mento financeiro da partida.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos 
eventos esportivos realizados em estádios com 
capacidade...”

2. Encaminho página retificada dos autógrafos 
para substituição.

Atenciosamente, – Deputado Michel Temer, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
O ofício que acaba de ser lido será juntado ao proces-
sado do Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.194, de 
2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa sobre a Sugestão nº 4, de 2009, que con-
clui pela apresentação do Projeto de Lei do Senado 
nº 218, de 2010, que modifica as Leis nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, para disciplinar a 
obrigatoriedade de manifestação e os efeitos da par-
ticipação dos órgãos consultivos da advocacia pública 
em processos administrativos.

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do 
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, para exame do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 98, de 2010, da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legisla-
tivo nºs 217, 231, 245, 246, 250, 257, 265, 270, 273, 
275, 282, 283, 284, 286, 309, 313, 314, 316, 319, 335, 
346, 347, 352, 362, 384, 392, 403, 416, 421, 431, 432, 
439, 450, 468, 472, 482, 483, 485, 487, 490, 495 e 
501, de 2010.

Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. Nº 98/2010-CCT

Brasília, 4 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou 
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 217, 231, 245, 246, 250, 257, 265, 270, 273, 
275, 282, 283, 284, 286, 309, 313, 314, 316, 319, 335, 
346, 347, 352, 362, 384, 392, 403, 416, 421, 431, 432, 
439, 450, 468, 472, 482, 483, 485, 487, 490, 495, e 
501 de 2010.

Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Esgotou-se, na última quinta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que te-
nha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 
178, de 2010, de autoria do Senador Tião Viana, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da pasteurização da 
polpa do açaí.

Tendo sido rejeitada em apreciação terminativa 
pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 158 a 165, de 2010.

São os seguintes os Projetos:
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(Originais ilegíveis fornecidas pelo autor.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, podendo receber emendas 
perante a primeira ou única comissão do despacho 
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, 
II, c, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 120 e 125, de 
2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunican-
do a aprovação de Substitutivos, respectivamente, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2009, e ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 330, de 2008. 

São os seguintes os ofícios:

Of. nº 120/2010 – PRES/CAS

Brasília, 4 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 
2009, que “Dispõe sobre o fornecimento de alimen-
tação diferenciada em escolas públicas para alunos 
portadores de diabetes, hipertensão ou anemias.”, de 
autoria do Deputado Celso Russomano.

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

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

Of. nº 125/2010 – PRES/CAS

Brasília, 4 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 330, de 
2008, que “Dispõe sobre a dispensa de perícias para 
a requisição dos benefícios gerados por lei aos porta-
dores de deficiências físicas e mentais”, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com referência aos ofícios lidos, a Presidência co-

munica ao Plenário que às matérias poderão ser ofe-
recidas emendas até o encerramento da discussão, 
no turno suplementar, perante a Comissão de Assun-
tos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 258 e 266, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comu-
nicando a aprovação de Substitutivos, respectivamente, 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 59, de 2003; e 265, 
de 2006 (tramita em conjunto com os Projetos de Lei 
do Senado nºs 164, de 2007; e 230, de 2008).

São os seguintes os ofícios:

Ofício nº 258/10 – Presidência/CCJ

Brasília, 4 de agosto de 2010

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

Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 59, de 
2003, de autoria do Senador Valdir Raupp, que “Altera o 
disposto no artigo 95 da Lei nº 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências”.

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

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 266/2010 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de agosto de 2010

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

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 265, de 
2006, de autoria do Senador Cristovam Buarque que 
“Altera os arts. 126, 129 e 130 da Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para instituir 
a hipótese de remição de pena pelo estudo”.
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A matéria aprovada será incluída na pauta da pró-
xima reunião para apreciação em turno suplementar, 
nos termos do disposto no art. 282 combinado  com o 
art. 92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com referência aos ofícios lidos, a Presidência co-
munica ao Plenário que às matérias poderão ser ofe-
recidas emendas até o encerramento da discussão, 
no turno suplementar, perante a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Esgotou-se, na última quinta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 133, de 2010 
(nº 1.980/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Radiofusão Amigos da 
População para executar serviço de radiofusão 
comunitária na cidade de Santa Rosa de Lima, 
Estado de Santa Catarina; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2010 
(nº 2.078/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação São Domingos 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Domingos, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2010 
(nº 2.083/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Rádio de Souto Soares para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Souto Soares, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de 2010 
(nº 2.099/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de General 
Carneiro, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2010 
(nº 2.101/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Estrela Polar Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada na cidade de Itaberá, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 2010 
(nº 2.109/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Veneza Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Ubajara, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de 2010 
(nº 2.115/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação Champagnat para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cida-
de de Curitiba, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de 2010 
(nº 2.118/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Record de Curitiba Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2010 
(nº 2.125/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural e Difusão Comunitária para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Matina, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 2010 
(nº 2.017/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Tapiramutá 
- Arcomut para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tapiramutá, Estado 
da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de 2010 
(nº 2.021/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Sete Barras para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Sete 
Barras, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de 2010 
(nº 2.022/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Gospel Shalon para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Itariri, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de 2010 
(nº 2.025/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Santo Antônio para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Para-
napoema, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de 2010 
(nº 2.042/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema 
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Nacional de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Matozinhos, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de 2010 
(nº 2.046/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Planalto de Euclides da Cunha Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Euclides da Cunha, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2010 
(nº 2.052/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Movi-
mento Jovem de Pio XII - Mojop para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pio XII, Estado do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2010 
(nº 1.301/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária Esportiva Sete de 
Setembro para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Diadema, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2010 
(nº 1.228/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção e Movimento Comunitário Beneficente Cul-
tural Visão para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na Cubatão, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de 2010 
(nº 2.113/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Educacional de Fernandópolis para executar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Fernandópolis, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2010 
(nº 2.197/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Florescer - FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Flores, 
Estado de Pernambuco; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 2010 
(nº 2.207/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Pontenovense de Radiofusão 
Ascopradi para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ponte Nova, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2010 
(nº 2.214/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 

Associação de Radiodifusão Comunitária Ami-
gos dos Bairros Quilombo dos Palmares e Vila 
Tereza para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cataguases, Estado 
de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de 2010 
(nº 2.219/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária de Comunicação de Sud 
Mennucci para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sud Mennucci, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2010 
(nº 2.233/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária Libertação para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2010 
(nº 2.241/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Beija-flor 
Radiofusão Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de 2010 
(nº 2.248/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rá-
dio Voz do São Francisco Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de São Francisco, Estado 
de Minas Gerais; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de 2010 
(nº 2.287/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura do 
Tucuruvi para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de 2010 
(nº 2.290/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária Parque Paiol para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pirapora do Bom Jesus, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2010 
(nº 2.291/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Organi-
zação Cultural e Ambiental - OCA para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Hortolândia, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 300, de 2010 
(nº 1.897/2009, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária da Paz para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 306, de 2010 
(nº 2.044/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação José de Paiva Netto para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas mé-
dias na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 310, de 2010 
(nº 2.159/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à W.A.C. 
Rabelo & Cia LTDA. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Irituia, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de 2010 
(nº 2.317/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Torre de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Rubinéia, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 2010 
(nº 2.319/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Mar 
e Céu Comunicações Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Porto Esperidião, Estado de 
Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de 2010 
(nº 2.373/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vera 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada na cidade de Vera, 
Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de 2010 
(nº 1.454/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Socieda-
de Rádio Comunitária Aldeia FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Camaragibe, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de 2010 
(nº 2.352/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização ao Instituto 
Cultural Carlos Alberto Lisboa Torres de Promo-
ção Social para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tacaratu, Estado de 
Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2010 
(nº 2.451/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Desenvolvimento Cultural e Artístico Orla 

Marítima de Aracruz para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aracruz, 
Estado do Espírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de 2010 
(nº 2.035/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Gomes 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Ladário, Estado de Mato Grosso 
do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 412, de 2010 
(nº 2.187/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Vila Soares - Ascovis para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Apuiarés, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 429, de 2010 
(nº 2.420/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Aveirense de Rádio Comunitária Tropical – FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Aveiro, Estado do Pará; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de 2010 
(nº 2.316/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Difusora de São João Nepomuceno Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de São João Nepomu-
ceno, Estado de Minas Gerais.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu os Requerimentos dos Se-
nadores Inácio Arruda, Sérgio Zambiasi, Aloizio Mer-
cadante e Marisa Serrano solicitando licença para se 
ausentarem dos trabalhos da Casa a fim de participa-
rem da XXV Sessão Plenária do Parlamento do MER-
COSUL, em Montevidéu, Uruguai.

A Presidência defere os presentes Requerimen-
tos, nos termos do art. 41 do Regimento Interno.

São os seguintes os Requerimentos de-
feridos:

REQUERIMENTO Nº 752, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja considerada como de-
sempenho de missão parlamentar oficial da Casa, no 
exterior, minha participação no dia 9 de agosto deste, 

503ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 11 40661 

por ocasião da XXV Sessão Plenária do Parlamento 
do Mercosul, na Cidade de Montevidéu, Uruguai.

Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que estarei au-
sente do País, no período de 8 a 10 de agosto deste, 
para participar do supracitado evento.

Sala das Sessões, 20 de julho de 2010 – Senador 
Inácio Arruda.

REQUERIMENTO Nº 753, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 combinado 

com o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, com a redação dada pela Resolução nº 37, de 
1995, que seja considerada como desempenho de 
missão no exterior, minha participação nos dias 9 e 
10 de agosto de 2010, na XXV Sessão Plenária do 
Parlamento do Mercosul, que se realizará na cidade 
de Montevidéu, no Uruguai.

Para efeito do disposto no art. 39 comunico que 
estarei ausente do País no período de 8 a 11 de agos-
to de 2010.

Sala das Sessões, 27 de julho de 2010. – Senador 
Sérgio Zambiasi.

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2010

Senhor Presidente,
Sendo membro titular da Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul, requeiro, nos termos do art. 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para ausentar-me dos trabalhos da Casa no dia 10 de 
agosto de 2010, quando participarei da XXV Sessão 
do Parlamento do Mercosul, na cidade de Montevi-
déu, Uruguai.

Comunico ainda, que atendendo o disposto no 
artigo 39, inciso I, estarei ausente do País no período 
de 8 a 10 de agosto do corrente ano.

Senado Federal, – Senador Aloizio Mercadante.

REQUERIMENTO Nº 755, DE 2010

Tendo sido designada por Vossa Excelência para 
participar da XXV Sessão Plenária do Parlamento do 
Mercosul, a realizar-se nos próximos dias 9 e 10 de 

agosto na cidade de Montevidéu no Uruguai, Requeiro 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença 
para ausentar-se dos trabalhos desta Casa naquele 
período.

Em cumprimento do que prescreve o art. 39 do 
mesmo Diploma, comunico que do dia 8 ao dia 11 de 
agosto estarei ausente do País.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. - Sena-
dora Marisa Serrano.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 756, DE 2010

Nos termos do artigo 256, Inciso I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro a retirada da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado n° 186, de 
2010, de minha autoria e que “altera a Lei n° 11.977, 
de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV e a regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas ur-
banas; altera o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho 
de 1941, as Leis n°s 4.380, de agosto de 1964, 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 
1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida 
Provisória n° 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providência.”

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2010. – Acir 
Gurgacz, Senador PDT/RO.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
os Projetos de Decreto Legislativo nºs 519 a 530, de 
2010.

São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do inciso III do art. 91 do Regimento Interno, com a re-
dação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Senado 
Federal, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 519 a 
530, de 2010, que acabam de ser lidos serão apreciados 
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da República, 
a Mensagem nº 243, de 2010 (nº 459/2010, na ori-
gem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 173, de 2008, de iniciativa do Presidente da 

República, que regulamenta o exercício da profissão 
de instrutor de Trânsito, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.302, de 2 de agosto de 2010.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo do projeto sancionado.

O processado vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– A Presidência recebeu do Senhor Presidente da Re-
pública as Mensagens nos 97, de 2010-CN (nº 467, de 
2010, na origem), 98, de 2010-CN (nº 468, de 2010, na 
origem), 99, de 2010-CN (nº 469, de 2010, na origem) 
e 100, de 2010-CN (nº 470, de 2010, na origem), en-
caminhando, respectivamente, os Projetos de Lei nºs 
40 a 43, de 2010-CN.

São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Os Projetos de Lei nos 40, 41, 42, e 43 de 2010-CN, 
vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização.

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

Leitura: 10-8-2010

até 15/8  prazo para publicação e distribuição 
de avulsos;

até 23/8 prazo para apresentação de emendas;
até 28/8 prazo para publicação e distribuição de 

avulsos das emendas apresentadas; e
até 12/9 prazo para apresentação, publicação, 

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

As matérias serão publicadas em avulsos e no Di-
ário do Senado Federal de 11 de agosto do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
–A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribu-
nal de Contas da União:

– nº 44, de 2010 (nº 1.196/2010, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 1.848/2010-TCU, 
referente ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito ex-
terno autorizada pela Resolução nº 2, de 2010, 
do Senado Federal (TC 005.026/2010-5); e

– nº 45, de 2010 (nº 1.224/2010, na origem), enca-
minhando cópia do Acórdão nº 1.926/2010-TCU, 
referente ao acompanhamento da aplicação dos 
recursos decorrentes da operação de crédito ex-
terno autorizada pela Resolução nº 19, de 2009, 
do Senado Federal (TC 016.772/ 2009-2).

Os Avisos serão apensados aos processados 
das respectivas Resoluções e vão à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 221, DE 2010

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o transporte 
público coletivo de passageiros.

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 29 ..................................................
XI – quando uma pista de rolamento com-

portar faixas de circulação no mesmo sentido, são 
as da direita destinadas ao deslocamento de ve-
ículos mais lentos e de maior porte, quando não 
houver faixa especial de trânsito a eles destinada, 
e as da esquerda destinadas a ultrapassagem e ao 
deslocamento dos veículos de maior velocidade, 
observadas as seguintes disposições:

a) os veículos de transporte público cole-
tivo de passageiros terão prioridade de trânsito 
nas faixas de circulação da direita em relação 
aos demais veículos;

b) a faixa especial de trânsito para os 
veículos de transporte público coletivo de pas-
sageiros deverá ser devidamente identificada 
e sinalizada;

Art. 60  ..................................................
I –  .........................................................
e) via de trânsito exclusivo;
Art. 96  ..................................................
II –  ........................................................
 a)  .........................................................
9 – miniônibus;
10 – midiônibus;
11 – ônibus;
12 – ônibus articulado;
13 – bonde;
14 – reboque ou semi-reboque;
15 – charrete;
Art. 135 .................................................
Parágrafo único – Os veículos destinados 

ao transporte público coletivo de passageiros, 
para fins de licenciamento, deverão dispor de 
saída de emergência e corredor interno central 
de circulação para os passageiros, segundo 
normas estabelecidas pelo CONTRAN.

Art. 181 .................................................
XIII –  .....................................................
Infração – gravíssima
Penalidade – multa e apreensão do ve-

ículo

Medida Administrativa – remoção do ve-
ículo

Art. 182 .................................................
XI – local destinado ao embarque e de-

sembarque de passageiros dos serviços de 
transporte público coletivo.

Infração: gravíssima;
Penalidade: multa e apreensão do ve-

ículo;
Medida administrativa: remoção do ve-

ículo. 
Art. 184 .................................................
III – faixa ou via de trânsito exclusivo re-

gulamentada 
com circulação destinada aos veículos 

de transporte público coletivo de passageiros, 
salvo casos de força maior e com a autoriza-
ção do poder público competente.

Infração: gravíssima;
Penalidade: multa e apreensão do ve-

ículo;
Medida Administrativa: remoção do ve-

ículo
Art. 231 .................................................
VIII – efetuando transporte remunerado 

de pessoas ou bens, quando não for licencia-
do para esse fim.

Infração: gravíssima;
Penalidade: multa e apreensão do ve-

ículo;
Medida Administrativa: remoção do ve-

ículo.
 ..............................................................
Art. 309 – Dirigir veículo automotor, em 

via pública, sem devida permissão para dirigir 
ou habilitação, efetuando transporte remunera-
do de pessoas em serviço diverso da licença 
do poder público concedente, não for licenciado 
para esse fim ou ainda se cassado o direito de 
dirigir, gerando perigo de dano.

Art 2º – O anexo I da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, passa a vigorar com as seguintes definições:

MICROÔNIBUS – veículo automotor de 
transporte coletivo com comprimento inferior a 
oito metros e com capacidade de transportar 
até vinte passageiros sentados.

MINIÔNIBUS – veiculo automotor de trans-
porte coletivo de passageiros com comprimento 
inferior a dez metros e com capacidade de trans-
portar acima de vinte passageiros, ainda que, em 
virtude de adaptações com vista à maior como-
didade destes, transporte número menor.
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MIDIÔNIBUS – veículo automotor de trans-
porte coletivo de passageiros com comprimen-
to inferior a doze metros e com capacidade de 
transportar acima de vinte passageiros, ainda 
que, em virtude de adaptações com vista à maior 
comodidade destes, transporte número menor.

ÔNIBUS – veículo automotor de transporte 
coletivo de passageiros com comprimento inferior 
a dezoito metros e com capacidade de transpor-
tar acima de vinte passageiros, ainda que, em 
virtude de adaptações com vista à maior como-
didade destes, transporte número menor.

ÔNIBUS ARTICULADO – veículo de trans-
porte coletivo de passageiros com comprimento 
superior a dezoito metros. que dispõe de uma ou 
mais articulações sanfonadas de ligação. 

VIA DE TRÂNSITO EXCLUSIVO – via 
destinada a circulação de trânsito de deter-
minadas categorias de veículo.

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

Art. 4o – Fica revogado as disposições em con-
trário.

Justificação

A redução da carga tributária incidente sobre os 
automóveis e motocicletas no último ano e as facilidades 
de obtenção de crédito e prazos longos de financia-
mento para sua aquisição resultou no aumento da frota 
de veículos circulante no país. Estudos demonstram 
que frota brasileira chegou ao patamar de 28 milhões 
de veículos e 7 milhões de motocicletas.

Em contrapartida, as cidades não evoluíram e 
suas vias urbanas permanecem as mesmas para aten-
der este aumento significativo de automóveis. Com isso 
surgem diversos problemas, como congestionamentos 
de trânsito a todo momento e o aumento no número de 
infrações, pois não tendo como circular devidamente na 
via, o motorista passa a não respeitar regras mínimas 
no trânsito, e assim, transgride semáforos e estaciona 
o veículo em locais proibidos.

Este caos urbano instalado prejudica toda so-
ciedade, inclusive aqueles que utilizam o sistema de 
transporte público. Considerando que os ônibus urbanos 
utilizam as mesmas vias dos demais veículos, estes 
ficam presos no meio do congestionamento, atrasando 
assim o tempo de viagem do usuário. Quando o ve-
ículo de transporte público tenta acessar o ponto de 
embarque e desembarque de passageiros é impedido, 
face aos congestionamentos de trânsito ou veículos 
estacionados nesses locais, o que resulta por muitas 
vezes realizam o desembarque de usuários no meio 
da via, colocando em risco a vida destes.

A degradação no trânsito das cidades aliado a 
uma fiscalização ineficiente, face ao aumento de veí-
culos e de uma legislação com penalidades brandas, 
estimula o surgimento de outras mazelas que aprovei-
tam este cenário degradante para praticar suas ativida-
des ilegais, como os transportadores clandestinos de 
passageiros que colocam em risco de vida milhares de 
passageiros transportando-os como carga em veículos, 
os quais não foram projetados para este fim.

Além disso, estes transportadores ilegais, mais 
preocupados em auferir um lucro fácil, realizam uma 
série de irregularidades que vão desde a contratação 
de motoristas que não possuem o treinamento e a ha-
bilitação necessária para realizar o transporte coletivo 
de pessoas até a utilização de veículos com licencia-
mento adulterado ou “clonado”.

Por outro lado, o Brasil deverá adotar medidas 
para melhorar o trânsito nas cidades que serão sede 
da Copa do Mundo de 2014, principalmente priorizan-
do os serviços de transporte publico urbano, visando 
atender as exigências internacionais para realização 
do evento. Para tanto, o governo federal já anunciou 
a construção de vários BRTs (Bus Rapid Transit), ou 
seja sistema de transporte rápido por ônibus, nessas 
cidades, composto por veículos de grande capacidade 
e que trafegam em vias segregadas, mediante rede de 
transporte integrada.

Diante da série de problemas que está se tor-
nando comum em algumas cidades brasileiras e da 
melhoria imposta ao trânsito para os próximos quatro 
anos deve-se buscar o aperfeiçoamento da legisla-
ção afeta ao caso, adequando melhor o poder público 
responsável pelo trânsito na fiscalização, mediante o 
estabelecimento de penalidades e medidas de maior 
impacto contra os infratores.

Assim, esperamos que a aludida proposta le-
gislativa ora apresentada seja aprovada pelos nobres 
pares, visando garantir a ordem e a legalidade neces-
sária implícita no Código de Trânsito Brasileiro e assim 
melhorar a qualidade de vida para todos os brasileiros, 
principalmente os residentes nas cidades. – Senador 
Acir Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terres-
tres abertas à circulação obedecerá às seguintes nor-
mas:
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 I – a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

 II – o condutor deverá guardar distância de segu-
rança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-
se, no momento, a velocidade e as condições do local, 
da circulação, do veículo e as condições climáticas;

 III – quando veículos, transitando por fluxos que 
se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, 
terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente 
de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver cir-
culando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do 
condutor;

 IV – quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita 
destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e 
de maior porte, quando não houver faixa especial a eles 
destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem 
e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;

 V – o trânsito de veículos sobre passeios, calça-
das e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que 
se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais 
de estacionamento;

 VI – os veículos precedidos de batedores terão 
prioridade de passagem, respeitadas as demais nor-
mas de circulação;

 VII – os veículos destinados a socorro de incêndio 
e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e ope-
ração de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade 
de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento 
e parada, quando em serviço de urgência e devida-
mente identificados por dispositivos regulamentares 
de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, 
observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os con-
dutores deverão deixar livre a passagem pela faixa 
da esquerda, indo para a direita da via e parando, se 
necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deve-
rão aguardar no passeio, só atravessando a via quando 
o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruza-
mento deverá se dar com velocidade reduzida e com 
os devidos cuidados de segurança, obedecidas as 
demais normas deste Código;

 VIII – os veículos prestadores de serviços de uti-
lidade pública, quando em atendimento na via, gozam 
de livre parada e estacionamento no local da presta-
ção de serviço, desde que devidamente sinalizados, 
devendo estar identificados na forma estabelecida 
pelo CONTRAN;

 IX – a ultrapassagem de outro veículo em mo-
vimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas estabe-
lecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser 
ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar 
à esquerda;

 X – todo condutor deverá, antes de efetuar uma 
ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja come-
çado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não 
haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre 
numa extensão suficiente para que sua manobra não 
ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em 
sentido contrário;

 XI – todo condutor ao efetuar a ultrapassagem 
deverá:

a) indicar com antecedência a manobra preten-
dida, acionando a luz indicadora de direção do veículo 
ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais 
ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância 
lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a fai-
xa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora 
de direção do veículo ou fazendo gesto convencional 
de braço, adotando os cuidados necessários para não 
pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 
ultrapassou;

XII – os veículos que se deslocam sobre trilhos 
terão preferência de passagem sobre os demais, res-
peitadas as normas de circulação.

§ 1º As normas de ultrapassagem previstas nas 
alíneas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se 
à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto 
pela faixa da esquerda como pela da direita.

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e con-
duta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescen-
te, os veículos de maior porte serão sempre respon-
sáveis pela segurança dos menores, os motorizados 
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade 
dos pedestres.
....................................................................................

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo 
com sua utilização, classificam-se em:

I – vias urbanas:
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a) via de trânsito rápido;
b) via arterial;
c) via coletora;
d) via local;
II – vias rurais:
a) rodovias;
b) estradas.

....................................................................................
Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I – quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II – quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 – bicicleta;
2 – ciclomotor;
3 – motoneta;
4 – motocicleta;
5 – triciclo;
6 – quadriciclo;
7 – automóvel;
8 – microônibus;
9 – ônibus;
10 – bonde;
11 – reboque ou semi-reboque;
12 – charrete;
b) de carga:
1 – motoneta;
2 – motocicleta;
3 – triciclo;
4 – quadriciclo;
5 – caminhonete;
6 – caminhão;
7 – reboque ou semi-reboque;
8 – carroça;
9 – carro-de-mão;
c) misto:
1 – camioneta;
2 – utilitário;
3 – outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 – caminhão-trator;
2 – trator de rodas;
3 – trator de esteiras;
4 – trator misto;
f) especial;
g) de coleção;
III – quanto à categoria:
a) oficial;

b) de representação diplomática, de repartições 
consulares de carreira ou organismos internacionais 
acreditados junto ao Governo brasileiro;

c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.

....................................................................................
Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao 

transporte individual ou coletivo de passageiros de li-
nhas regulares ou empregados em qualquer serviço 
remunerado, para registro, licenciamento e respectivo 
emplacamento de característica comercial, deverão 
estar devidamente autorizados pelo poder público 
concedente.
....................................................................................

Art. 181. Estacionar o veículo:
 I – nas esquinas e a menos de cinco metros do 

bordo do alinhamento da via transversal:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 II – afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinqüenta centímetros a um metro:
 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 III – afastado da guia da calçada (meio-fio) a 

mais de um metro:
 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 IV – em desacordo com as posições estabele-

cidas neste Código:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 V – na pista de rolamento das estradas, das ro-

dovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas 
de acostamento:

 Infração – gravíssima;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 VI – junto ou sobre hidrantes de incêndio, regis-

tro de água ou tampas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devidamente identificados, 
conforme especificação do CONTRAN:

 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 VII – nos acostamentos, salvo motivo de força 

maior:
 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
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 Medida administrativa – remoção do veículo;
 VIII – no passeio ou sobre faixa destinada a 

pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas 
ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, di-
visores de pista de rolamento, marcas de canalização, 
gramados ou jardim público:

 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 IX – onde houver guia de calçada (meio-fio) re-

baixada destinada à entrada ou saída de veículos:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 X – impedindo a movimentação de outro veí-

culo:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XI – ao lado de outro veículo em fila dupla:
 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XII – na área de cruzamento de vias, prejudican-

do a circulação de veículos e pedestres:
 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XIII – onde houver sinalização horizontal deli-

mitadora de ponto de embarque ou desembarque de 
passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência 
desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez 
metros antes e depois do marco do ponto:

 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XIV – nos viadutos, pontes e túneis:
 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XV – na contramão de direção:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 XVI – em aclive ou declive, não estando devida-

mente freado e sem calço de segurança, quando se 
tratar de veículo com peso bruto total superior a três 
mil e quinhentos quilogramas:

 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XVII – em desacordo com as condições regula-

mentadas especificamente pela sinalização (placa – 
Estacionamento Regulamentado):

 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XVIII – em locais e horários proibidos especifica-

mente pela sinalização (placa – Proibido Estacionar):
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 XIX – em locais e horários de estacionamento 

e parada proibidos pela sinalização (placa – Proibido 
Parar e Estacionar):

 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – remoção do veículo.
 § 1º Nos casos previstos neste artigo, a autorida-

de de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente 
após a remoção do veículo.

 § 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido 
abandonar o calço de segurança na via.

Art. 182. Parar o veículo:
 I – nas esquinas e a menos de cinco metros do 

bordo do alinhamento da via transversal:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 II – afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinqüenta centímetros a um metro:
 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
 III – afastado da guia da calçada (meio-fio) a 

mais de um metro:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 IV – em desacordo com as posições estabele-

cidas neste Código:
 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
 V – na pista de rolamento das estradas, das ro-

dovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias 
dotadas de acostamento:

 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 VI – no passeio ou sobre faixa destinada a pedes-

tres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores 
de pista de rolamento e marcas de canalização:

 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
 VII – na área de cruzamento de vias, prejudican-

do a circulação de veículos e pedestres:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 VIII – nos viadutos, pontes e túneis:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
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 IX – na contramão de direção:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 X – em local e horário proibidos especificamente 

pela sinalização (placa – Proibido Parar):
 Infração – média;
 Penalidade – multa.
 Art. 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedes-

tres na mudança de sinal luminoso: 
 Infração – média;
 Penalidade – multa.
 Art. 184. Transitar com o veículo:
 I – na faixa ou pista da direita, regulamentada 

como de circulação exclusiva para determinado tipo 
de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou 
conversões à direita:

 Infração – leve;
 Penalidade – multa;
 II – na faixa ou pista da esquerda regulamen-

tada como de circulação exclusiva para determinado 
tipo de veículo:

 Infração – grave;
 Penalidade – multa.

....................................................................................
Art. 231. Transitar com o veículo:
 I – danificando a via, suas instalações e equi-

pamentos;
 II – derramando, lançando ou arrastando sobre 

a via:
a) carga que esteja transportando;
b) combustível ou lubrificante que esteja utili-

zando;
c) qualquer objeto que possa acarretar risco de 

acidente:
 Infração – gravíssima;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização;
 III – produzindo fumaça, gases ou partículas em 

níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN;
 IV – com suas dimensões ou de sua carga su-

periores aos limites estabelecidos legalmente ou pela 
sinalização, sem autorização:

 Infração – grave;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização;
 V – com excesso de peso, admitido percentual 

de tolerância quando aferido por equipamento, na for-
ma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

 Infração – média;

 Penalidade – multa acrescida a cada duzentos 
quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, 
constante na seguinte tabela:

a) até seiscentos quilogramas – 5 (cinco) UFIR;
b) de seiscentos e um a oitocentos quilogramas 

– 10 (dez) UFIR;
c) de oitocentos e um a um mil quilogramas – 20 

(vinte) UFIR;
d) de um mil e um a três mil quilogramas – 30 

(trinta) UFIR;
e) de três mil e um a cinco mil quilogramas – 40 

(quarenta) UFIR;
f) acima de cinco mil e um quilogramas – 50 (cin-

qüenta) UFIR;
Medida administrativa – retenção do veículo e 

transbordo da carga excedente;
VI – em desacordo com a autorização especial, 

expedida pela autoridade competente para transitar 
com dimensões excedentes, ou quando a mesma es-
tiver vencida:

 Infração – grave;
 Penalidade – multa e apreensão do veículo;
 Medida administrativa – remoção do veículo;
 VII – com lotação excedente;
 VIII – efetuando transporte remunerado de pes-

soas ou bens, quando não for licenciado para esse 
fim, salvo casos de força maior ou com permissão da 
autoridade competente:

 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – retenção do veículo;
 IX – desligado ou desengrenado, em declive:
 Infração – média;
 Penalidade – multa;
 Medida administrativa – retenção do veículo;
 X – excedendo a capacidade máxima de tra-

ção:
 Infração – de média a gravíssima, a depender 

da relação entre o excesso de peso apurado e a ca-
pacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo 
CONTRAN;

 Penalidade – multa;
 Medida Administrativa – retenção do veículo e 

transbordo de carga excedente.
 Parágrafo único. Sem prejuízo das multas pre-

vistas nos incisos V e X, o veículo que transitar com 
excesso de peso ou excedendo à capacidade máxi-
ma de tração, não computado o percentual tolerado 
na forma do disposto na legislação, somente poderá 
continuar viagem após descarregar o que exceder, 
segundo critérios estabelecidos na referida legislação 
complementar.
....................................................................................
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Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam 
as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor 
do veículo cometido a infração:

 I – com dano potencial para duas ou mais pes-
soas ou com grande risco de grave dano patrimonial 
a terceiros;

 II – utilizando o veículo sem placas, com placas 
falsas ou adulteradas;

 III – sem possuir Permissão para Dirigir ou Car-
teira de Habilitação;

 IV – com Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação de categoria diferente da do veículo;

 V – quando a sua profissão ou atividade exigir 
cuidados especiais com o transporte de passageiros 
ou de carga;

 VI – utilizando veículo em que tenham sido adul-
terados equipamentos ou características que afetem 
a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo 
com os limites de velocidade prescritos nas especifi-
cações do fabricante;

 VII – sobre faixa de trânsito temporária ou per-
manentemente destinada a pedestres.
....................................................................................

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via públi-
ca, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilita-
ção ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando 
perigo de dano:

 Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.

(Às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, do PSDB 
do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, na semana passada, estive 
nesta tribuna apresentando um cronograma de ilega-
lidades que foram praticadas durante os últimos anos 
no País e que se constituíram em ameaça ao Estado 
democrático de direito. Fiz referência aos vários dos-
siês que foram utilizados nos subterrâneos da política 
brasileira, na tentativa de alvejar adversários em nome 
de um projeto de poder de longo prazo.

Neste final de semana, a revista Veja traz mais 
uma reportagem bombástica, que revela os bastidores 
do Governo Lula e a sua aliança com a marginalidade 
da ação administrativa. A improbidade administrativa 

configurada, uma vez que a estrutura da administra-
ção brasileira é utilizada indevidamente e de forma 
suspeita.

O título da matéria diz: “Uma confissão descon-
certante. Ex-Diretor da Previ conta que produziu dos-
siês contra oposicionistas a mando do Presidente do 
Fundo de Pensão controlado pelo PT.” Isso para des-
moralizar os adversários.

Esse fato se deu no ambiente da CPI dos Cor-
reios. Quando as denúncias pipocavam na imprensa 
brasileira, estampando-se em manchetes o grande 
escândalo da era contemporânea deste País, o es-
cândalo do Mensalão, essa revista mesmo produziu 
dezoito capas com o escândalo do Mensalão.

Gerardo Xavier Santiago é um arquivo 
vivo da atuação de um grupo de sindicalistas 
do PT no comando da Previ, o maior fundo 
de pensão do País. Por sete anos, Gerardo foi 
assessor direto de Sérgio Rosa, o petista que 
presidiu a Previ até maio deste ano. No cargo, 
Rosa transformou o órgão em um bunker de 
espionagem e fabricação de dossiês contra 
adversários do seu grupo político e do Go-
verno Lula. Gerardo era encarregado direto 
da produção dos dossiês, principalmente na 
época da CPI dos Correios, que desvendou o 
mensalão e quase levou o Governo a nocau-
te. Em várias horas de conversa com VEJA 
nos últimos meses, ele revelou os detalhes do 
método petista de enfrentar opositores – que 
continua funcionando a pleno vapor e produ-
zindo sucessivos escândalos.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse é um fato 
da maior gravidade. Os fundos de pensão foram in-
vestigados durante a CPI dos Correios. No entanto, a 
CPI se concluiu sem que essa investigação pudesse 
se aprofundar. 

A utilização dos fundos de pensão em atividades 
marginais ganhou visibilidade exatamente naquele 
período. Agora, o que se revela, neste momento, é 
um fato novo. Que a Previ era uma central de dossiês 
não se sabia. O que revela esse Gerardo Santiago é 
estarrecedor. Até mesmo se produzia, na Previ, um re-
latório paralelo para ser proposto, por intermédio dos 
governistas, na CPI dos Correios.

Sr. Presidente, a omissão é condenável num caso 
como esse. Não se trata de ser Oposição ou de ser 
Governo. Trata-se de preservar o Estado democrático 
de direito das ameaças a ele impostas através desses 
artifícios que são próprios de regimes totalitários.

O aparelhamento do Estado brasileiro é visível. 
Um Estado que engordou, que cresceu. Ministérios 
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foram criados. Diretorias, secretarias, coordenado-
rias, estatais, cargos comissionados, estabelecendo 
paralelismos indesejáveis sob o ponto de vista da boa 
gestão pública.

Esse aparelhamento tem um objetivo, um projeto 
de poder. Quando o aparelho é destinado a uma ação 
marginal como essa de alvejar adversários através da 
confecção de dossiês, a condenação deve ser ainda 
mais virulenta.

Não é a primeira notícia sobre esse tipo de com-
portamento, essa devassa da vida alheia, essa bisbi-
lhotagem, essa espionagem com fins determinados. 
Ou seja, espionar ameaçando um parlamentar de 
Oposição que trabalha para investigar em uma CPI é 
um método de quem quer abafar escândalos. E nós 
tivemos esse comportamento reiteradas vezes da par-
te do Governo Lula.

O aparelhamento do Estado com objetivos elei-
toreiros já é conhecido. O aparelhamento do Estado 
policialescamente com esse objetivo marginal é fato 
também notório, a partir desta denúncia e de tantas 
outras que percorrem, nos últimos anos, a imprensa 
brasileira. Nós estamos neste momento.... E não é em 
função do período eleitoral. Essa denúncia não partiu 
da Oposição. Essa denúncia é de um ex-diretor da Pre-
vi, que diz que informou, que denunciou e que certa-
mente está disposto, se convocado, a falar oficialmente 
na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, no 
Congresso Nacional.

Na Oposição, os petistas mantinham uma 
poderosa e eficiente rede entranhada em di-
versos setores da sociedade que não media 
esforços para produzir informações que pudes-
sem contribuir para barrar a ação de políticos 
e funcionários públicos corruptos. No Gover-
no, a rede se multiplicou e a disposição para 
produzir informações também, só que com 
objetivos pouco nobres. Foi assim em 2002, 
quando pessoas próximas ao então candidato 
Lula produziram dossiês contra todos os seus 
oponentes. Foi assim em 2006, quando mem-
bros do partido foram presos tentando comprar 
um dossiê fajuto contra os tucanos.

Quem é que não se lembra da mala de dinheiro 
exposta na tela da TV brasileira há quatro anos, em 
São Paulo?

E a pergunta que fica no ar: quem foi punido? 
Alguém foi preso? Houve responsabilização criminal? 
Não foi crime? De onde veio o dinheiro? Quem é o res-
ponsável por aquela operação de marginalidade?

A impunidade prevaleceu.

Foi assim em 2008, quando servidores 
do Palácio do Planalto produziram um dossiê 
[...] [na Casa Civil, durante as investigações 
da CPI dos cartões corporativos]. Foi assim 
há dois meses, quando um grupo do parti-
do ligado à campanha de Dilma Rousseff foi 
surpreendido produzindo dossiês contra os 
adversários.

Aliás, mais do que um dossiê, preparava-se uma 
central de dossiês. Houve o desmonte dessa central 
de dossiês em função de interesses internos, subja-
centes. Ou seja, disputa pelo poder no comando da 
campanha do PT. Essa pretensão interna, essa am-
bição localizada é que proporcionou o desmonte de 
uma central de dossiês que estava em organização e 
acabou denunciada pelo ex-Delegado da Polícia Fe-
deral Onésimo, que inclusive prestou depoimento no 
Senado Federal.

E agora, na semana passada, continua a Veja:

[...] foi revelada a existência do mais re-
cente dossiê petista a circular na praça, acu-
sando a modelo Marina Mantega, filha do Mi-
nistro da Fazenda Guido Mantega, de fazer 
lobby em favor de empresas. Pilhados, tanto 
o PT como o Governo sempre tentam justificar 
os crimes como uma ação isolada de militan-
tes descontrolados, os tais “aloprados”, como 
definiu o Presidente Lula.

Os aloprados não possuem nome, DNA, identida-
de. São aloprados, mas eles não se apresentam. E o 
próprio Presidente da República, que os definiu como 
aloprados, não os apresenta à sociedade brasileira. 
Por quê? Porque este Governo admite a existência do 
crime, mas não admite a existência de criminosos. De 
quando em vez, dribla a opinião pública, apresentando 
um bode expiatório, como recentemente. Não há o ar-
tífice principal do crime; há um coadjuvante. Penalizar 
um coadjuvante é possível, desde que a penalidade 
não seja tão grave a ponto de fazer com que ele fale, 
com que ele conte, com que ele revele tudo o que sabe 
a respeito do crime praticado. Foi assim em relação a 
esse dossiê da Casa Civil.

Agora, quando são apanhados com mais um 
flagrante de crime praticado no âmbito da Receita Fe-
deral - a quebra do sigilo fiscal do Sr. Eduardo Jorge 
-, deixam vazar a informação de que foi uma senhora 
de nome Antônio que, usando a sua senha, indevida-
mente acessou e quebrou o sigilo fiscal de Eduardo 
Jorge. E queremos ouvi-la. Ela está convidada a com-
parecer amanhã à Comissão de Constituição e Jus-
tiça para falar a esse respeito, porque certamente é 
coadjuvante. Se a sua senha foi utilizada, obviamen-
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te houve determinação superior. Não seria sem que 
houvesse determinação superior. Isso é elementar. Ela 
está sendo utilizada como despiste para acobertar o 
responsável maior pelo crime, pela afronta à Consti-
tuição, pela afronta ao Código Tributário Nacional, por 
essa ameaça reiterada ao Estado de direito.

A Constituição nos garante certas prerrogativas 
que não podem ser usurpadas pela ação criminosa da-
queles que, eventualmente se encontrando no poder, 
aparelham o Estado para alcançar objetivos escusos, 
como no caso.

Eu concedo a V. Exª, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, com prazer, o aparte que solicita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Alvaro, eu acompanho a atuação de V. Exª, 
sempre trazendo a este Plenário fatos que traduzem 
o outro lado da atuação do Governo Lula e do próprio 
PT. A sensação que eu colho é de esperança de que 
o povo brasileiro um dia acorde para perceber que, em 
que pesem as realizações, que são inegáveis, uma 
constatação podemos identificar: em público, apare-
cem essas realizações do Governo Lula, mas, no pri-
vado, ali nos bastidores, o Governo Lula e o PT mal 
conseguem se manter na linha da legalidade. O fato 
que V. Exª traz, mais uma vez, ilustra o que eu acabo 
de dizer. Eu colhi essa constatação de uma crônica 
da jornalista Dora Kramer, um dia desses, que dizia 
exatamente isso, analisando a postura do Presiden-
te atual do PT, que formulava, tacitamente, algumas 
ameaças à livre expressão da imprensa brasileira. Ela 
dizia isto: “...logo o PT, que não consegue se manter 
na legalidade”. Portanto, parabenizo V. Exª por, com 
pertinácia, com absoluta dedicação, trazer e dar co-
nhecimento à população brasileira desses fatos que, 
como eu disse, em público, não são evidenciados. O 
que aparece, na verdade, são algumas das realizações 
do Governo Lula, que ninguém pode desconhecer. 
Mas a esperança é de que um dia o povo brasileiro 
se dê conta disso, dessa contradição que grassa nas 
hostes do Governo Lula e do próprio PT. Em público, 
é uma coisa; nos bastidores, é uma organização que 
mal consegue se manter na legalidade. É uma pena 
que isso aconteça.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, obrigado pelo aparte de V. 
Exª, que nos leva a fazer uma observação. Ainda on-
tem, estive num debate com estudantes na Faculdade 
de Direito do Largo de São Francisco, uma faculdade 
com 180 anos, onde estudaram nove ex-Presidentes 
da República, figuras como Ulysses Guimarães, por 
exemplo, presidindo aquele Centro Acadêmico 11 de 
agosto.

Estou sorrindo porque se discutiu ideologia par-
tidária. Eu afirmei que Ideologia é a ciência da cons-
trução das idéias e partido político é uma organização, 
uma associação de pessoas que são orientadas, poli-
ticamente, pelo mesmo ideário.

No Brasil, os partidos políticos se transformaram 
em siglas, para registro de candidaturas, e a ideologia 
foi substituída por fisiologia. E quando o PT chegou ao 
poder, ele acabou, definitivamente, com essa divisão 
entre esquerda e direita no Brasil. Essa é a ideologia 
do PT? A do aparelhamento do Estado policialesco? 
Da invasão da privacidade? Da afronta à Constituição? 
Da ameaça ao Estado democrático de direito? Esta é 
a ideologia do PT no Governo? Eu não faço nem refe-
rência a suas alianças estapafúrdias, que deformam 
qualquer proposta programática. Mas esta é a ideolo-
gia do PT? A pergunta que se ressalta agora: esta é 
a ideologia do PT? 

Olha o que diz o Sr. Gerardo:

Quando o PT chegou à Presidência da 
República, os dirigentes botaram a Previ para 
defender o Governo, o Partido, o Sindicato, a 
CUT. Hoje, a Previ é um braço partidário, é 
um bunker de um grupo do PT, uma fábrica de 
dossiês. A Previ está a serviço de um determi-
nado grupo muito poderoso, comandado por 
Ricardo Berzoini, Sérgio Rosa, Luiz Gushiken 
e João Vaccari Neto. Esse dossiê envolvendo a 
filha do Ministro Mantega faz parte da cultura 
política stalinista que parece se consolidar no 
PT, ou pelo menos nessa ala aloprada ligada 
ao sindicalismo bancário paulista.

João Vaccari é aquele envolvido no escândalo 
da Bancoop, em São Paulo.

A pergunta:

O senhor foi escalado para produzir dos-
siês contra adversários do Governo Lula?

Ele responde:

Em dezembro de 2005, quando a CPI 
dos Correios estava encurralando o PT, o Sér-
gio Rosa me chamou à sala dele e disse que 
gostaria que eu reunisse informações sobre 
investimentos problemáticos da Previ que es-
tivessem ligados a políticos da Oposição. Não 
citou nomes, mas não precisava. Como eu 
acompanhava de perto a CPI, sabia quem 
eram os nossos algozes e quem eram os nos-
sos protetores.

Nós estamos tratando de uma confissão. Não há 
que se perguntar: há prova? Sim, há uma confissão, a 
confissão de um crime.
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Como foi esse trabalho?
Eu sabia que o Conselho Fiscal da Previ 

havia separado uma série de investimentos 
de risco, que exigiam uma atenção especial. 
Quando o Sérgio Rosa me deu a orientação, 
resolvi pesquisar nesse arquivo, que era uma 
bela matéria prima. Sérgio me autorizou a ter 
acesso a documentos sigilosos. Aí consegui 
juntar denúncias contra o Senador ACM, contra 
o Governador Serra, contra o então Presidente 
do PFL, Senador Jorge Bornhausen. Depois 
de 30 dias de trabalho, fiz o texto. Juntei do-
cumentos, encadernei e entreguei ao Sérgio 
Rosa, que guardou para usar na hora certa.

E nós vamos ficar calados diante disso? Vamos 
ficar omissos diante disso?

Qual foi o uso que o Sérgjo Rosa fez 
desse material?

Em uma sessão da CPI, no final de feve-
reiro de 2006, o Deputado ACM Neto, da Bahia, 
estava atacando o Governo e perturbando a 
Senadora Ideli Salvatti. Então, ela perguntou 
a um grupo que a assessorava: “ninguém aí 
tem nada que possa calar a boca desse mo-
leque?” Aí eu falei: “Senadora, contra o rapaz 
não, mas eu tenho uma munição pesada con-
tra o avô, não serve?” Ela começou a pular e 
a comemorar. Ligou para o Sérgio Rosa e a 
coisa andou. O Sérgio enviou o dossiê para o 
gabinete dela. Duas semanas depois, estava 
tudo na revista Carta Capital.

Não sou eu que estou dizendo, mas um ex-homem 
de confiança do Governo Lula. Ele está fazendo uma 
confissão. Certamente, ele não suportou o peso das 
imoralidades que sacudiram o setor onde trabalhava, 
onde prestava serviço a esse governo.

Eu vou deixar de... Acho que temos que convocar 
o senhor Gerardo. Ele tem que vir ao Senado Federal, 
tem que, oficialmente, reafirmar essas acusações e 
essas confissões, e o Senado Federal tem que tomar 
as providências que cabe a ele tomar.

Nós estamos nos acostumando com uma coisa 
no Brasil: a hipocrisia daqueles que afirmam “vamos 
trabalhar e deixar de acusar um, acusar o outro”. O que 
querem? Querem o silêncio? Querem a impunidade 
absoluta para que possam viver nos subterrâneos, na 
prática da imoralidade, da ilegalidade, na afronta à lei? 
Querem auferir os benefícios da corrupção que prati-
cam sem que ninguém nada fale? É incrível! Procura-
se incutir na mente do cidadão brasileiro que é prestar 
um desserviço ao País criticar, denunciar, investigar. 
Como eu disse há pouco aqui, querem que este País 

seja habitado por leitores de um livro só. Não querem 
o contraditório.

Aliás, o Poder Legislativo existe para legislar, 
sim, mas existe também para fiscalizar. Essa missão 
da fiscalização é tão importante quanto a outra, e não 
há como recusá-la, não há como ignorá-la. Querem 
dizimar a oposição no País. Onde há oposição neste 
País? Quantos são os opositores no Congresso Nacio-
nal? Pelo menos quantos são aqueles que realmente 
fazem oposição no Congresso Nacional? Quando há 
um debate na televisão entre candidatos, a primeira 
coisa que fazem é colocar microfone nas ruas para que 
a população diga: “baixaria, não”, “não quero saber de 
baixaria, quero saber de propostas”. Ou seja, querem 
o silêncio absoluto em relação ao crime no País; que-
rem o silêncio absoluto em relação ao roubo no País, 
ao assalto deliberado que praticam; querem o silêncio 
em relação à afronta à Constituição, às ameaças ao 
Estado democrático de direito. É baixaria para alguns. 
Tentam impregnar a sociedade brasileira de que pres-
ta desserviço quem critica o corrupto. O corrupto, não. 
São aqueles que querem condenar quem denuncia a 
corrupção e absolver quem a pratica. 

Enfim, Sr. Presidente, além do protesto, do discur-
so, obviamente, cabem providências e nós temos que 
adotá-las: a convocação desse cidadão que confessa, 
que tem esse momento provavelmente de mea-culpa 
e faz a sua confissão, mas que não pode pagar isola-
damente – temos que ouvi-lo, temos que convocá-lo, 
temos que recolher dele todas as informações para 
adotar as providências. 

É evidente que não vou defender aqui a instala-
ção de uma CPI em meio ao processo eleitoral. Mas o 
fato de ser campanha eleitoral, de estarmos em meio 
a um processo eleitoral não nos autoriza a cumplici-
dade, a conivência, a complacência diante de atos 
dessa natureza. 

Portanto, cabe, sim, ao Senado Federal convocar 
o Sr. Gerardo, que seja lá no final do mês, no início do 
próximo, durante o período de esforço concentrado, 
para que ele possa falar e, após o seu depoimento ofi-
cial no Senado Federal, as medidas práticas, objetivas 
possam ser adotadas. A impunidade, não, não pode 
prevalecer mais uma vez; ela tem sido um estímulo à 
prática da ilegalidade no Brasil.

Vamos recorrer, sim, ao Ministério Público porque 
é do nosso dever. 

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

– Ouvimos o Senador Alvaro Dias, do PSDB do Para-
ná, e passo a palavra à Senadora Níura Demarchi, do 
PSDB de Santa Catarina. 
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A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, mesmo que 
num momento atrasado, todos os pais deste País, que 
no último domingo tiveram as suas merecidas homena-
gens em todos os Estados brasileiros. Que possamos 
ter realmente pais que cuidem efetivamente dos seus 
filhos e que não deixem de ter o espírito crítico para 
cuidar dos seus cidadãos, sejam eles filhos, dentro das 
suas casas, sejam eles cidadãos do mundo, filhos do 
mundo, que precisam tanto de discernimento, de ética 
e de contribuição para uma vida muito melhor e muito 
mais justa. É disso que o Brasil precisa e merece.

Manifesto aqui um pouco da minha indignação 
a respeito do que tratou aqui neste momento o Sena-
dor Alvaro Dias e digo que Santa Catarina acordou 
estonteante, ontem e hoje, pela situação política que 
vive, inclusive com o nome de uma concorrente catari-
nense ao Governo, que faz parte desta Casa, também 
com toda a sua história, mas que está dentro dessa 
posição hoje colocada a respeito desses dossiês tão 
famigerados e tão danosos à sociedade brasileira, à 
cidadania e à Justiça brasileira; a aplicação, na verda-
de, da criminalidade em praça pública, abertamente, 
para que todos vejam.

Sr. Presidente, hoje venho aqui para tratar de um 
assunto que é recorrente em nosso País, um assunto 
fundamental. Refiro-me à nossa carga tributária.

Ontem nós estivemos reunidos, Senadora Selma, 
em Jaraguá do Sul, com o ex-Governador do Estado 
Luiz Henrique da Silveira, também com o Deputado Fe-
deral Paulo Bauer, com o Senador Raimundo Colombo, 
juntamente com representantes empresariais de cinco 
Municípios, totalizando 200 mil pessoas. Era um público 
seleto, mas um público que, viva voz, continua dizendo 
que a carga tributária do nosso País é injusta.

Há um Deputado pelo Paraná, de cujo nome não 
me recordo – sinto não recordar, deveria ter visto antes 
–, a quem quero parafrasear, afirmando que a carga 
tributária deste País é anticristã. E é mesmo. E gostaria 
de fazer aqui algumas referências até porque o meu Es-
tado de Santa Catarina é um dos que mais contribuem 
para a Federação, e o retorno disso para o Estado é 
ínfimo, Sr. Presidente. É praticamente precário aquilo 
que volta para o Estado de Santa Catarina. 

Graças a Deus e graças à Mãe da América Latina, 
Nossa Senhora de Guadalupe, amparados por Santa 
Catarina de Alexandria, nós temos uma força corrente 
naquele Estado, uma administração pública que leva 
as coisas com muita seriedade, para dar conta daquele 
recado, mas, para fazer com seu povo, o setor produtivo 
e as pessoas que lá moram, as pessoas que lá vivem, 

as pessoas que querem o engrandecimento público, 
político de todas as áreas, de todas gerações, de todas 
as raças, de todas as cores, possam ter um dia defini-
tivamente, no Estado brasileiro, uma repartição justa 
daquilo que é direito para todos os povos, para todos 
os nossos Estados e para toda a nossa gente.

Sr. Presidente, o Brasil, como se sabe, tem uma 
das mais altas cargas tributárias do Planeta. O impos-
tômetro, aparelho criado pela Associação Comercial 
de São Paulo para projetar a arrecadação tributária 
e denunciar essa situação de quase confisco da ri-
queza produzida pela sociedade brasileira, alcançou 
a inacreditável marca de R$500 bilhões no dia 2 de 
junho, antecipando em 22 dias a marca alcançada no 
ano anterior. Em outros termos, pode-se dizer que, 
decorridos pouco mais de cinco meses do ano em 
curso, os contribuintes brasileiros já haviam recolhido 
meio trilhão de reais em tributos federais, estaduais 
e municipais.

Essa marca, Sr. Presidente, não é algo de que 
possamos nos orgulhar, especialmente se levarmos 
em conta que a sanha arrecadatória inibe a poupan-
ça da população e os investimentos da iniciativa pri-
vada. E, também se levarmos em conta que da parte 
governamental não há contrapartida em termos de 
serviços públicos a serem ofertados à população, pois 
todos conhecemos a precariedade, ainda neste País, 
da educação, da assistência à saúde, da segurança 
pública, do saneamento, sem falar numa questão re-
corrente no País que é a infraestrutura, da qual a pro-
dução alcança e o interesse do governo parece que 
vai na mão contrária.

Especialistas projetam para este ano uma arre-
cadação correspondente a 34,7% do Produto Interno 
Bruto, aproximadamente 1% a mais do que o montante 
recolhido no ano passado. O Presidente Lula parece 
não achar essa carga excessiva, pois declarou no fi-
nal de junho que não conhece país desenvolvido com 
baixa carga tributária. Ele apenas esqueceu, Srª Se-
nadora, Srs. Senadores, de registrar o contraste, pois 
o Brasil, embora arrecadando como um país desen-
volvido, oferece aos seus cidadãos serviços públicos 
de terceiro mundo. Ele arrecada muito mais que o pri-
meiro mundo e oferece serviços de terceiro mundo, 
Sr. Presidente.

“Em qualquer economia – ensina o professor 
economista José Roberto Afonso –, o aumento da 
carga tributária tem como contrapartida, por preceito 
inquestionável da contabilidade nacional, a redução da 
renda disponível do setor privado na mesma proporção. 
Menos mal para a economia se aquela renda extraída 
voltasse a ela na forma de maior aquisição governa-
mental de bens e serviços, seja para consumo seja 
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para investimentos”, acrescenta o especialista. Para 
concluir: “Infelizmente, não é isso que tem ocorrido na 
economia brasileira”.

Para agravar essa questão, Sr. Presidente, temos 
ainda um modelo de repartição das receitas que põe 
em risco o próprio pacto federativo. Ao longo do tem-
po, aprofundou-se o processo da centralização dos 
recursos, Senadora Selma: em 1950 o País, a União 
arrecadava para si 50%; hoje nós já estamos indo na 
casa dos 70% que ficam para a União. Imaginem!

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO) 
– Senadora Níura, V. Exª me permite interrompê-la um 
minuto só?

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO) 
– Só para dar as boas-vindas aos alunos do 6º ano 
do Centro de Ensino Fundamental nº 3 da cidade do 
Paranoá aqui de Brasília, DF. Sejam todos bem-vindos 
ao Congresso Nacional, ao Senado da República Fe-
derativa.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Se-
jam bem-vindas as nossas crianças do nosso querido 
Brasil. Falando da centralização dos recursos ainda, 
enquanto os entes federados se engalfinham numa 
guerra fiscal hostil e contraproducente, Senador Be-
zerra, a participação da União na divisão do bolo or-
çamentário é de aproximadamente 70%, cabendo aos 
estados pouco mais de 25%. Aos Municípios eviden-
temente ficam aqui as sobras, isto é, menos de 5% do 
total arrecadado. 

Assim, Srs. Senadores, os Estados mendigam 
recursos da União e os Municípios mendigam recur-
sos de duas instâncias, ou seja, os Prefeitos vivem 
realmente com o pires na mão.

Temos uma avaliação do economista Antônio 
Márcio Buainain, que já alertava, em 2007, num arti-
go na Folha de S.Paulo, para essa grave distorção ao 
afirmar que as cidades brasileiras são insustentáveis 
nos marcos do pacto federativo vigente. E ele diz: “A 
maioria dos Municípios é incapaz de desempenhar 
as funções constitucionais a eles atribuídas, seja da 
educação fundamental à saúde ou à construção da 
infraestrutura local.” Para ele, “as transferências cons-
titucionais permitem apenas a sobrevivência política 
da maioria dos Municípios, mas não as capacita a de-
sempenhar as suas funções. A fragilidade financeira 
debilita o poder local e submete os Prefeitos à vontade 
dos Governadores e do poder central, transformando-
os em pedintes.”

Quero fazer uma referência que, no Estado de 
Santa Catarina, Sr. Presidente, há um grande diferen-
cial da gestão estadual para com os Municípios cata-

rinenses. Mas eu quero concluir este pronunciamento 
falando da descentralização administrativa e política 
do Estado de Santa Catarina, que, tenho certeza, a 
Senadora catarinense Selma Elias vai ser uma voz, 
juntamente com a minha voz, em tratar desse assunto 
num próximo pronunciamento.

Essa situação denunciada já em diversas oca-
siões pelos especialistas foi recentemente lembrada 
pelo economista Gilmar Lourenço, em artigo do jornal 
Gazeta do Povo. “Enquanto ocorria a centralização 
dos recursos, afirmou Lourenço, verificou-se expres-
sivo aumento das transferências voluntárias da União, 
particularmente daquelas resultantes das emendas 
dos Parlamentares.” 

Ou seja, Senador José Bezerra, se houver Par-
lamentares junto com a organização do Governo Fe-
deral, provavelmente serão atendidos nessa medida, 
porque configuraram nova moeda de troca política a 
combalir o desequilibrado federalismo do País. Pacto 
federativo já, Sr. Presidente!

Mas os males do sistema fiscal brasileiro não 
param aí. Aliás, o já citado José Roberto Afonso cos-
tuma afirmar que o Brasil é praticamente uma síntese 
de tudo que não se deveria fazer no sistema tributário 
moderno. Em artigo publicado no Jornal O Estado de S. 
Paulo, no dia 27 de maio, ele afirmou que uma política 
social efetiva precisa repensar a tributação, que é um 
dos fatores da desigualdade social em nosso País. 

Sua tese também foi corroborada por dois au-
ditores fiscais da Receita Federal, Tiago Spengler e 
Maria Regina Duarte, que destacaram ser a tributa-
ção sobre o consumo muito elevada no Brasil, absor-
vendo a maior parte da renda das famílias mais po-
bres. E dizem que nem mesmo aqueles que ganham 
auxílio do Governo escapam de pagar impostos. Na 
verdade, talvez paguem proporcionalmente até mais 
do que os ricos, sugeriram, então, citando estudos 
do Ipea atualizados para 2008, alertando para a defi-
ciência de estudos mais conclusivos sobre o quanto 
cada família paga e o quanto recebem em benefícios 
e serviços públicos.

Os auditores lembraram que a pesquisa do Ipea 
indicava um aumento mais significativo da incidência 
tributária sobre a renda das camadas mais pobres, ou 
seja, cidadãos que às vezes não conseguem pagar a 
sua conta de luz e são tributados igualmente, como 
qualquer outro cidadão neste País. 

A conclusão que podemos tirar dessas pondera-
ções, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
é que precisamos alterar o mecanismo tributário, não 
apenas para torná-lo indutor do desenvolvimento e das 
políticas públicas, mas um mecanismo que contemple 
principalmente a justiça fiscal.
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A excessiva centralização dos recursos, que ame-
aça o pacto federativo e deixa Estados e Municípios 
de pires na mão, como se diz popularmente, impede 
nessas instâncias o planejamento de médio e longo 
prazos, provoca uma situação de dependência em 
relação ao poder central e cria um ambiente propício 
para favores ou perseguições, ao sabor dos interesses 
políticos e eleitorais. 

Os recursos eventualmente conseguidos por 
meio de transferências voluntárias quase sempre se 
destinam a obras fragmentadas e nem sempre plane-
jadas da forma que deveriam ser no tempo ou na área 
geográfica com baixo ou nenhum impacto de desen-
volvimento regional, na verdade. 

É o que ocorre, por exemplo, no meu Estado 
de Santa Catarina, que, até o mês de maio, recebe-
ra apenas R$67 milhões na rubrica de transferências 
voluntárias, Sr. Presidente.

Analisada na perspectiva per capita, nós deverí-
amos receber, em média, R$360 milhões destinados 
à região Sul, tivemos aqui uma média de 11,7% desti-
nados a Santa Catarina; ou seja, um Estado altamente 
produtor, altamente contributivo e com retorno desse 
tamanho. Esse é o tratamento que se dá a um Estado 
que se orgulha de ser um gerador de bens e de rique-
zas para todo o Brasil. O pior, Sr. Presidente, é que as 
liberações ocorrem sempre com um prazo enorme. Até 
agora, meados do ano, o Estado de Santa Catarina 
recebeu, em média, 20% das transferências voluntá-
rias, seja em função da burocracia estatal ou de outros 
motivos não declarados. A burocracia emperra várias 
obras, disso sabemos, e não só em Santa Catarina.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
é de longe o melhor exemplo desse descompasso en-
tre a propaganda governamental e a efetiva execução 
das obras. A duplicação da BR-280 – que deixei muito 
claro aqui no meu pronunciamento de posse de que 
defenderia – há uma década se fala e já esteve na 
publicação do PAC I, está no PAC II e, agora, vai ser 
novamente discutida no pré-projeto de PAC III. 

É especificamente a minha região, Sr. Presiden-
te, e eu conheço essa rodovia e nós sentimos muito 
que a ela não é dado o devido respeito. Não só a ela, 
como a BR-470, que inclusive o Governo do Estado 
de Santa Catarina já pediu para que essas rodovias 
fossem estadualizadas e a resposta foi não. 

Há muitos anos, a comunidade local reivindica 
a duplicação da rodovia e sofre com as consequên-
cias da precariedade da pista traduzidas em perda de 
tempo, em avarias dos veículos, em encarecimento 
dos fretes, em consumo excessivo de combustível, 
em perda de mercadorias perecíveis, mas traduzidas, 
principalmente, em vidas humanas ou sequelas resul-

tantes dos acidentes que a cada dia ali se tornam mais 
frequentes, uma vez que a pista não comporta mais o 
crescimento do tráfego que ali existe.

Em maio de 2008, a então Ministra da Casa Civil, 
Srª Dilma Rousseff, visita Santa Catarina, anunciou 
que as obras de duplicação daquela pista iniciariam 
em dezembro daquele ano. Decorridos mais dois anos, 
o compromisso continua apenas no papel. No PAC II, 
a obra esbarra na licença ambiental, ou seja, desde 
1997 se discute a duplicação e se colocou no Orça-
mento Geral da União. E nós estamos em 2010, Sr. 
Presidente. E nós estamos indo para o PAC III.

Decorridos mais de dois anos, o compromisso 
continua apenas no papel. É indigno. Apenas para co-
tejar, os primeiros trechos da duplicação entre Jaraguá 
do Sul e São Francisco do Sul, que é um dos nossos 
maiores portos ali da região, deveriam ficar prontos até 
o final deste ano, Senadora Selma, mas nem sinal do 
início das obras.

O atraso nas obras do PAC, em Santa Catarina, 
não se resume à duplicação da BR-280, Sr. Presidente. 
A precariedade das estradas concorre com as deficiên-
cias dos aeroportos, no momento em que a locomoção 
por via aérea se populariza. Entretanto, os aeroportos 
catarinenses apresentam falhas estruturais, e a prepa-
ração do Aeroporto Hercílio Luz para voos internacio-
nais não teve sequer os editais publicados. E isso é a 
capital do nosso Estado. Nessas condições, quem pode 
acreditar que o PAC seja efetivamente um programa 
destinado a alavancar o crescimento econômico e não 
uma peça publicitária do Governo Lula?

O planejamento e a execução de políticas públicas 
seriam bem mais eficazes se a nossa Lei Orçamentária 
fosse impositiva e não meramente autorizativa, como é 
no nosso Estado brasileiro. O especialista em finanças 
públicas Roberto Piscitelli, é categórico a esse respei-
to. “A situação chegou a tal ponto que transformou o 
Congresso Nacional em mero coadjuvante. Ele lembra 
que a matéria orçamentária é competência do Poder 
Legislativo. Entretanto, o Poder Executivo usa e abusa 
do poder de veto e se atribui a prerrogativa de decidir 
sobre o que de fato será realizado, seja por meio de 
contingenciamentos, de retenções de recursos, ou ou-
tros quaisquer. “O Executivo arbitra, seleciona e prio-
riza o que o poder central e a burocracia que gravita 
em seu redor estão dispostos a aceitar”.

Ele esclarece ainda, Srs. Senadores e Srª Se-
nadora, que o orçamento impositivo não é imutável, 
inflexível, não tem de ser executado a qualquer pre-
texto. Quando um país tem prioridade, não é qualquer 
pretexto. Impositivo, como ele mesmo salienta, quer di-
zer que aquele, e não outro, deve nortear as ações do 
Governo, pois não há sentido em cobrar recursos dos 
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contribuintes para executar serviços que não atendam 
às reivindicações da comunidade, decididos por uma 
burocracia estatal alheia aos interesses e às manifes-
tações da população.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que 
está muito claro para a classe política e para o conjunto 
da população brasileira que a arrecadação e a aplica-
ção dos recursos públicos não podem se perpetuar da 
forma como hoje ocorrem. A reformulação da ordem 
tributária, não se trata nem de uma reforma tributária, 
mas na sua reformulação, no seu contexto e naquilo 
que é prioritário, devem ser contemplados, e precisam 
que sejam contemplados, com mais recursos aos Es-
tados e aos Municípios, para que possam cumprir de 
fato os mandamentos constitucionais e promover o de-
senvolvimento e o bem-estar daquelas comunidades, 
do povo que mora nos nossos Municípios.

A Federação Catarinense dos Municípios, Sr. 
Presidente, traz essa preocupação, uma preocupação 
que os prefeitos hoje, neste País, estão com toda uma 
carga de ações que têm de ser dadas de retorno às 
suas comunidades. E muitas vezes, nem agência do 
INSS funciona. O atendimento às áreas cartorárias dos 
Municípios não funcionam. A prefeitura não tem condi-
ções de dar resposta às questões de infraestrutura e 
de segurança pública de que tanto nós precisamos. E 
da mesma forma espera-se que a arrecadação tribu-
tária não onere tão fortemente o contribuinte.

Existe hoje um grande projeto e uma grande 
discussão brasileira junto às entidades industriais do 
País, industriais e comerciais, que foi lançado recen-
temente em São Paulo, e isso surgiu dentro da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Joinville, Município 
próximo a Jaraguá do Sul, em que a Fiesc, a Fede-
ração das Indústrias Catarinenses, apresentou um 
programa de Brasil Eficiente, e isso vai se tornar um 
controle muito importante e vai valorizar realmente a 
gestão pública.

Eu tenho a impressão de que essa diminuição 
da carga tributária, que requer esse movimento das 
instituições industriais e comerciais e prestadoras de 
serviço do nosso País... A classe produtora rural, o 
agronegócio, enfim, vai clamar realmente para que a 
redução da carga tributária mude o nosso País. E se 
não mudar, que esse recurso hoje tão bem arrecadado 
pela União seja voltado às ações de interesse público, 
de interesse social e de interesse justo.

O orçamento impositivo e a descentralização dos 
recursos orçamentários devem reduzir a frequência e 
o volume das transferências voluntárias, que hoje se 
fazem conforme as conveniências políticas.

No plano mais imediato, encareço ao Governo 
Lula que o PAC, Programa de Aceleração do Cres-

cimento, que para muitos, Sr. Presidente, não condiz 
com a realidade e as realizações, que o Programa de 
Aceleração do Crescimento – no meu Estado, as BRs 
não saíram do lugar; a BR-101, trecho Sul, não ficou 
concluída e nós pagamos pedágio, é a única rodovia 
do mundo, Sr. Presidente, pela qual nós pagamos pe-
dágio sem conclusão –, relegando a segundo plano a 
publicidade estatal, comprove-se um programa efeti-
vamente voltado para alavancar a infraestrutura, para 
ampliar o crédito, promover a melhoria da qualidade 
de vida e a melhoria dos gastos públicos.

Quando o prefeito for respeitado, quando o Le-
gislativo for respeitado, quando os Estados forem res-
peitados naquilo que é de direito, certamente a União 
cumprirá o seu papel constitucional, dividindo o bolo, 
os recursos com justiça.

Em Santa Catariana, como de resto em todo o 
País, a população reivindica obras e serviços que saiam 
do papel, das pranchetas, das planilhas e que sejam 
de fato instrumentos para a promoção do desenvolvi-
mento e do bem-estar social. E é isso que pedem as 
mulheres, Sr. Presidente.

É isto que pedem as nossas crianças, é isto que 
pedem os nossos jovens: oportunidade, trabalho, ren-
da, qualificação, formação, etc. E mais justiça na divi-
são do que é essencial, a tributação do Brasil é hoje 
antissocial e injusta.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora, 
por favor, um aparte.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador José Bezerra.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora, 
oportuníssima sempre a discussão em relação à carga 
tributária brasileira. Sempre está sendo discutida, sendo 
falada e, recentemente, foi falada pelo nosso Presiden-
te da República, quando disse que a carga tributária 
brasileira não era tão alta porque existiam países de 
carga tributária mais alta. Falta o Presidente dizer que, 
nesses países, alguns poucos países em que a carga 
tributária é mais alta são países como Suécia, Norue-
ga, Canadá em que a população, a sociedade como 
um todo recebe de volta esse imposto em segurança, 
em educação, em saúde, o que a sociedade brasileira 
de forma alguma recebe porque conheço o que é que 
sofre a população do meu interior, da capital do meu 
Estado com relação à saúde, à segurança e à educa-
ção. Também oportuníssimo é quando a senhora fala a 
respeito da publicidade do PAC. No meu Estado, falam 
muito de um aeroporto também, o Aeroporto Interna-
cional da cidade de São Gonçalo do Amarante; falam 
num aeroporto termomodal, gigantesco. Às vezes, 
quando saio de casa, tanta é a publicidade que penso 
que já vou embarcar no Aeroporto de São Gonçalo, 
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mas, não! Fala-se há oito anos que a inauguração é 
amanhã, daqui a um ano, no ano que entra. E nada! 
Nem o edital de concorrência até hoje foi assinado. 
Em relação à transposição do rio São Francisco, tão 
falada, a população mais desinformada pensa que 
toma água da transposição do rio São Francisco, que 
está no PAC I. Já falam no PAC II e no PAC III, sendo 
que, do PAC I, pelo menos no meu Estado, nada foi 
concluído. E já falam em PAC III, como a senhora dis-
se muito bem. Isso é que se chama enganação das 
pessoas que são pouco informadas, principalmente 
na região nordestina. Pelo menos no meu Estado, há 
350 pessoas no Bolsa Família. Aí, fazem essa ilusão 
de obras gigantescas e faraônicas, que não aconte-
cem na realidade. Uma obra que se arrasta também 
lá é a BR-101. A senhora falou dessa rodovia, que liga 
Osório, no Rio Grande do Sul, até Touros, uma cidade 
no meu Estado. É tão falado, no meu Estado, que vai 
acontecer a duplicação dessa rodovia, que vai interligar 
os Estados nordestinos, que o turismo será incremen-
tado, mas essa rodovia está longe de ser concluída, 
muito longe! Isso é o que estamos vendo a respeito da 
realidade brasileira, com o brasileiro sendo ludibriado 
por essa gama de informações, por esse horror de di-
nheiro que é gasto em publicidade para fazer a cabeça 
desses brasileiros, que estão hoje pouco informados 
a respeito da nossa realidade. Seria muito bom, como 
a senhora disse, se todos esses recursos, tão bem 
arrecadados, fossem também tão bem aplicados. Era 
isso o que eu tinha a dizer, Senadora. Meus parabéns 
pelo pronunciamento.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador José Bezerra. Como sempre, o brilhan-
tismo também de um Senador recém-chegado, trazendo 
essa força tão grandiosa do Rio Grande do Norte, mas 
que, na verdade, é um pensamento nacional.

Vamos estar aqui por pouco tempo. São apenas 
120 dias. Eu, substituindo um grande Senador cata-
rinense, Raimundo Colombo, e o Senador Casildo 
Maldaner, que já foi também Governador do nosso 
Estado.

Compactuamos a ideia de que a descentralização 
é a melhor forma de governo; e não é só de governo, 
Sr. Presidente, é a melhor forma de Estado. Precisamos 
urgentemente, neste País, de estadistas, de pessoas 
que pensem o Estado com soluções, com comprometi-
mento de espírito público, e não com comprometimento 
eleitoreiro, com espírito de poder, apenas poder pelo 
poder, mostrando, nessa sua composição, nessa sua 
caminhada, ao lado do Governo Federal, uma crimi-
nalidade também muito forte.

Sinto muito, muitas vezes, ter de colocar as coisas 
dessa forma, mas esse é o nosso sentimento.

Quero agradecer o pronunciamento do Senador 
José Bezerra.

Quando falo como dona de casa, em Santa Cata-
rina, qualquer cidadão sabe que, do alimento que ele 
consome, 34% são impostos; que, da energia que ele 
consome, 25% são impostos; que, do medicamento 
de que tantas pessoas precisam neste País – graças! 
Temos o genérico que conseguiu ser mais barato, mas 
temos ainda, no Brasil, medicamentos caríssimos –, 
35% são de carga tributária.

Então, se formos elencar, veremos que o povo 
brasileiro, realmente, é colocado numa situação muitas 
vezes deprimente de cidadania.

Senadora Selma Westphal. Senadora Selma Elias, 
no Senado Federal, nossa querida catarinense, de 
Imbituba.

Pois não, Senadora!
A SRA. Selma Elias (PMDB – SC) – Eu gostaria 

de dizer que somos privilegiadas. Viemos de um Estado 
onde se pratica uma administração descentralizada, 
que deveria servir de exemplo para todo o País, em 
que as regiões decidem como aplicar os seus recursos. 
Lá, prefeito não chega até a capital para falar com o 
governador. Ele tem o governador perto dele, porque 
tem um representante com autonomia, com poderes 
de fazer acontecer na sua região. Se tivéssemos um 
modelo tributário diferente, certamente não só Santa 
Catarina, senhores, mas todo o País estaria em situa-
ção bem melhor. Quero dizer também, Senadora, que 
vivemos num Estado onde temos a melhor qualidade 
de vida. Mas isso é graças aos catarinenses. Um dos 
menores índices de mortalidade infantil, porque traba-
lhamos e procuramos a forma certa para administrar 
através da descentralização, para que os prefeitos não 
caminhem com pires na mão. Então, fica aqui uma so-
licitação aos nobres Senadores, para que, na próxima 
gestão, quando retornarem a esta Casa, realmente 
procurem fazer uma política diferenciada, mas que 
esta seja a Casa do povo, que fale alto, tão alto que 
todos, que o próximo Presidente se sinta obrigado a 
também concordar com a voz de todos os Senadores 
desta Casa. Obrigada.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senadora Selma, essa grande educadora do 
Estado de Santa Catarina. Honra-me muito estar com-
partilhando desse breve momento que aqui passare-
mos, com esse brilhantismo e com essa dedicação 
que tem ao Estado.

Quero dizer que a Senadora Selma tem toda 
razão. Fui uma das partícipes do Governo do Estado, 
durante cinco anos, como Secretária de Desenvolvi-
mento Regional. Compusemos, no Estado de Santa 
Catarina, 36 conselhos. Certamente, Senadora Sel-
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ma, virá para cá a grande mente evoluída que deu ao 
Estado de Santa Catarina esse comportamento, essa 
mudança político- administrativa e geográfica de todo 
o Estado. Não de dividir o Estado em 36 regiões, muito 
pelo contrário, mas de unificar o Estado nas suas reais 
vocações, nas suas reais necessidades. E, naquele 
local das 36 secretarias, há um Conselho de Desen-
volvimento Regional, em que as pessoas do povo, as 
lideranças políticas, as lideranças civis não governa-
mentais vêm trazendo as necessidades.

Quero deixar um exemplo muito interessante da 
minha cidade, Jaraguá do Sul. Há muitos anos, temos 
na cidade de Jaraguá do Sul dois hospitais filantrópi-
cos: um, mantido pela entidade luterana e outro, pela 
entidade católica; um mantido pela Sociedade Divina 
Providência e outro, pela comunidade luterana. Há mui-
tos anos. E, recentemente, a partir de 2003, a partir 
da implantação do governo descentralizado, em Santa 
Catarina, com o orçamento regionalizado, conseguimos 
convencer a classe empresarial e a classe política do 
nosso Município a buscar, junto ao Governo do Estado, 
recursos para esses dois hospitais, porque a necessi-
dade era de um hospital regional. Então, pensava-se, 
Senador José Bezerra, por que vamos construir um 
hospital regional, tornando-o uma prioridade que não 
era a tal prioridade? Já que o prédio lá existia – aliás, 
existiam dois –, tínhamos que equipar, melhorar, fazer 
funcionar de modo diferente. E, hoje, temos dois hos-
pitais de ponta, Senadora Selma, com investimentos 
do Governo do Estado. Os investimentos anteriores, 
tanto do Governo Federal quanto do Governo Esta-
dual, eram, no máximo, de R$60 mil em quatro anos. 
O Governo do Estado investiu nos dois hospitais, até 
hoje, pelo menos R$20 milhões. Isso porque se deci-
diu pela saúde. Mas não foi sozinho, não; foi um go-
verno parceiro.

Sempre falo da parceria público-privada, que é 
importante para o nosso País, em que os empresá-
rios, a classe empresarial e o Município se uniram. 
Vai custar quanto essa obra? Trinta milhões? Vamos 
ajudar com a metade, e o governo vem com a outra 
parte. Isso é governo descentralizado, isso é governo 
de cidadania, isso é repartir a receita do Estado con-
venientemente, colocando-se, oportunamente, naqui-
lo que a comunidade decide e merece. Aí, sim, temos 
prioridade, porque a prioridade número um deste País 
é saúde, a prioridade número um deste País é educa-
ção e a prioridade número um deste País é segurança 
e infraestrutura.

E nesse contexto da prioridade número um, ur-
gentemente neste País, a descentralização também 
se efetivou em Santa Catarina.

Muito bem colocado, Srª Senadora Selma 
Elias.

Tomara que o próximo governante deste País 
pense na descentralização – tenho certeza de que vai 
pensar –, porque ele disse, em Santa Catarina, que 
vai governar por essas mãos. E tenho certeza de que 
o Senador catarinense, que terá uma Cadeira, com 
todo orgulho do povo catarinense, não só ele, como o 
outro Senador, que é Deputado hoje, o ex-Governador 
Luis Henrique, e também o Deputado Federal Paulo 
Bauer, como Senadores, ocuparão essas Cadeiras e 
farão aqui essa voz forte, que a senhora tanto pediu, 
para que o Governo Federal realmente pense na des-
centralização orçamentária e tributária deste País.

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

– Meus cumprimentos, Senadora Níura, pelo seu pro-
nunciamento, principalmente com relação à reforma 
tributária brasileira.

A carga tributária brasileira realmente é um pro-
blema para todos os empresários, os produtores, os 
contribuintes também. Esperamos que, neste momento 
importante por que atravessa o nosso País, uma dis-
puta presidencial, disputa a governos, haja realmente 
um debate amplo com relação à reforma tributária bra-
sileira. Hoje, nós temos o PT no Governo, nós tínha-
mos o PSDB no Governo há anos, e não conseguiram 
avançar na reforma tributária. Esperamos que, nesta 
disputa, nos debates, nesta eleição, haja realmente 
um debate amplo, e que o próximo governo, seja ele 
qual for, venha trazer a nós Parlamentares, aqui para 
o Senado, para o Congresso Nacional, uma grande re-
forma tributária, reforma tributária para diminuir a car-
ga tributária, e que não seja para aumentá-la. Porque, 
toda vez que se fala em reforma tributária, aumenta 
mais um delta, aumenta mais uma vírgula na conta do 
contribuinte. E não é na conta do empresário, na conta 
do consumidor; todo mundo paga a mais. Esperemos 
que o debate realmente aconteça e que tenhamos, 
no próximo ano, um governo comprometido. E que 
aconteçam nos próximos dias esses debates como 
realmente nós precisamos.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Cer-
tamente.

O SR PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Convido a senhora para conduzir os trabalhos da Casa, 
para que eu possa fazer o meu pronunciamento.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador.

Senador Presidente, eu gostaria, então, de fa-
zer um agradecimento ao seu aparte, e colocar que 
nosso poeta catarinense Lindolf Bell deixa muito claro 
que menor que os nossos sonhos não podemos ser. 
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Então, nós temos um sonho comum hoje, que é essa 
grande reforma política, administrativa e tributária do 
nosso País.

Muito obrigada.

O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Niúra 
Demarchi.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Concedo a palavra, então, ao Senador Acir 
Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
bem, nobre Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nossos 
colegas que nos assistem pela TV Senado, quero dizer 
que, nesse final de semana, estivemos em Cacoal, na 
grande cavalgada da abertura da Expoac. Aliás, houve 
várias exposições agropecuárias no Estado de Rondô-
nia – Porto Velho, Ariquenes, Jarú, Ji-Paraná, Rolim de 
Moura, Alvorada do Oeste, Alta Floresta – e, nesse final 
de semana, tivemos a abertura de duas importantes ex-
posições agropecuárias: uma em Cacocal, da qual tive 
o prazer em participar, acompanhado do Dr. Confúcio, 
do Paulo Aquino, da Fátima Gavioli, do Celso Adami, 
do Marcon, do “seu” Orlandino. Infelizmente não pude 
ir a Ouro Preto do Oeste, mas, lá, fui representado por 
Airton Gurgacz, com as presenças do Senador Valdir 
Raupp e do Vereador de Ji-Paraná, Marcos Rogério. 
Portanto, foram duas grandes festas tanto em Cacoal 
quanto em Ouro Preto do Oeste. Essas exposições 
tiveram como objetivo principal fomentar o comércio 
da pecuária e dos produtos agrícolas. 

É o Estado de Rondônia aumentando a produção 
agrícola e pecuária, tanto da criação do gado de cor-
te quanto na produção da bacia leiteira, não somente 
a produção, mas também a industrialização desses 
produtos. Isso tudo sem aumentar o desmatamento, 
preservando ainda mais o meio ambiente. Um dos te-
mas importantes que tenho sempre trazido à nossa 
Casa é o problema do meio ambiente. Rondônia au-
menta suas produções agrícola e pecuária, aumenta 
a agroindústria sem aumentar o desmatamento, sem 
praticamente desmatar. Tivemos, este ano, pouquís-
simas queimadas, somente aquelas que envolveram 
acidentes em função da seca que ocorre em nosso 
Estado, uma seca muito grande. Fora isso, aquele pro-
blema que tínhamos de desmatamento, de queimadas, 
não temos mais.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho o 
costume de trazer aqui para o plenário federal discus-
sões sobre temas que, para mim, são muito importantes, 
como a saúde pública, a educação, o meio ambiente, 
o emprego e a segurança. Para mim, estes cinco te-

mas, estas cinco bandeiras são fundamentais para que 
possamos atingir um bom nível de desenvolvimento e 
de qualidade de vida. É preciso buscar a elevação do 
nível desses cinco itens para que possamos viver em 
uma sociedade harmoniosa, igualitária. Pouco adianta 
que tenhamos um bom nível de emprego e proteção 
ambiental se não tivermos segurança e saúde garan-
tidas para todos, por exemplo. 

Dentre essas cinco bandeiras, tenho enfocado 
bastante minha atuação parlamentar em dois focos: 
o meio ambiente e a educação. O meio ambiente, a 
meu ver, está, hoje, em uma situação delicada pelo 
fato de que a sua preservação ou sua exploração são 
decisivas para a economia de um Estado como Ron-
dônia, minha terra, minha casa que me abrigou há 
quase 30 anos. 

Tenho falado sempre aqui que o homem não 
pode ser afastado das questões ambientais, que a sua 
existência e a sua qualidade de vida não podem ser 
deixadas de lado quando discutimos a nossa legisla-
ção ambiental. Existe muita pressão internacional, e 
até mesmo dentro do nosso País, para que esqueça-
mos que o homem faz parte da natureza, e para que 
a espécie humana tenha uma boa qualidade de vida 
e possa prosperar é preciso aliar a agricultura, à con-
servação do meio ambiente. 

Para falar a verdade, no meu entendimento, o 
grande problema de meio ambiente no Brasil é a falta 
de saneamento básico nas nossas cidades brasileiras. 
Isso sim agride o meio ambiente ou agride o ambiente 
e causa problemas sérios de saúde. Como disse a ex-
Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o investimento 
que o Governo e o dos próximos quatro anos têm para 
fazer nesse setor é muito grande. Esperamos que isso 
realmente aconteça, porque investir em saneamento 
básico é investir na preservação do meio ambiente, é 
investir na saúde do povo brasileiro. Somente assim, 
aliando agricultura e conservação ambiental, podere-
mos garantir uma produção de alimentos em escala 
global, para atender uma população sempre crescente. 
Uma produção sustentável e renovável, que não seja 
apenas extrativista e predatória. 

As minhas preocupações com esse tema estão 
presentes na coletânea que publiquei esta semana e 
que está sendo distribuída em Rondônia, com a reu-
nião de todas as defesas que tenho feito aqui em favor 
da agroindústria em sintonia com a conservação do 
meio ambiente do meu Estado e do País.

Aproveito para agradecer o comentário da cidadã 
ji-paranaense, Marli Pereira, que, por meio das redes 
sociais, citou que, ao ler o informativo que publicamos 
sobre o Projeto de Lei nº 144, de 2010, concernente 
à flexibilização da reserva legal da Amazônia, con-
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gratulou o nosso trabalho. Disse ela: “Sabemos que a 
preservação é importante e fundamental, é o melhor 
diagnóstico para o mundo em geral, mas com caute-
la a preservação se manterá cada vez mais forte, e o 
desenvolvimento socioeconômico continuará”.

Aproveito para agradecer à Marli e aos demais 
colegas, as demais pessoas que têm utilizado as nos-
sas redes sociais, contribuindo com o nosso trabalho 
aqui no Senado.

Como disse, venho enfatizando aqui a importân-
cia, também, da educação. Semana passada, destaquei 
o valor da educação dentro de um processo de redu-
ção da escala da violência em Rondônia e no Brasil 
inteiro. Será exatamente com a educação que pode-
remos estabelecer um andamento ideal para o nosso 
desenvolvimento enquanto economia, mas também 
corrigir os nossos problemas sociais.

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Brasileira, o Ideb, apontados nas últimas 
semanas pelo Inep, estamos melhorando. No entan-
to, essa melhora não é uniforme. Dentro das mesmas 
redes de ensino, seja no Estado, seja no Município, 
seja na rede privada, não há uma uniformidade de 
resultados. As lições que são aprendidas com o Ideb 
por uma instituição não parecem ser assimiladas por 
outras instituições às vezes na mesma cidade, no 
mesmo bairro. 

Este problema que vemos com a continuidade 
da avaliação e da aplicação de correções no Ideb, ve-
mos ocorrer da mesma forma com o Enem, que hoje 
continua sendo realizado apenas uma vez por ano e 
sem um cunho obrigatório. Logo, sem capacidade de 
gerar informações realmente censitárias, que possam 
pontuar políticas educacionais mais precisas. Talvez 
não seja por acaso que o ensino médio, ainda mais o 
público, apresentou-se em situação preocupante no 
último Ideb.

Um estudo promovido pelo Movimento Todos pela 
Educação feito a partir dos dados do Ideb de 2009 
comprova o que estou falando. Segundo foi publicado 
hoje pela Agência Brasil, a evolução das notas não é 
acompanhada por equidade; ou seja, dentro de uma 
mesma rede, há uma grande variação de resultado 
entre as escolas. O conselheiro de Todos pela Edu-
cação, Mozart Neves Ramos, apontou essa questão 
com muita sabedoria: “Embora as notas estejam cres-
cendo, as desigualdades entre as escolas não estão 
sendo reduzidas”. 

Reitero a necessidade de tornarmos mais efica-
zes os sistemas de avaliação de nossa educação e, 
principalmente, tornar globais e efetivas as medidas 
de correção das distorções que forem levantadas por 
esses sistemas, como o Ideb e o Enem. 

A mesma reportagem da Agência Brasil cita ain-
da que, em 14 das 27 redes estaduais, a disparidade 
entre os índices das escolas cresceu de 2005 para 
2009, segundo o Ideb. 

Nas redes municipais também existe essa va-
riação. Nas capitais, chega a 51% a diferença entre 
as notas máximas e mínimas das escolas municipais, 
como ocorre em Vitória (ES). No Rio de Janeiro e em 
Palmas a variação também é superior a 40%.

Esses são alguns dos motivos pelos quais con-
cordo plenamente com o ex-Prefeito de Ariquemes, 
Confúcio Moura, quando tomou, recentemente, a ini-
ciativa de afirmar que é preciso formar, em Rondônia, 
um pacto estadual pela educação. Confúcio se apóia 
em dados levantados em uma pesquisa recente por 
ele encomendada, que avaliou os setores mais sensí-
veis da administração de nosso Estado de Rondônia.

Concordo quando o ex-Prefeito de Ariquemes 
afirma que “educação não se faz por decreto, portaria 
ou aos gritos, mas sim por meio de programas susten-
táveis que tenham continuidade”. É exatamente isto: 
não há mais como deixar a educação de Rondônia 
sem ser gerenciada ou ser gerenciada aos trancos e 
barrancos. A nossa educação rondoniense, reprovada 
dentro das metas do Ideb, precisa de um novo passo, 
de uma nova orientação.

Acredito, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que a educação seja uma preocupação de todos e que 
não pode deixar de estar presente na pauta de discus-
são desta Casa, principalmente durante este processe 
eleitoral que estamos vivendo.

Voltando ao Ideb, o País tem a meta de atingir o 
índice Seis até 2021, e estamos hoje com uma nota 4,6. 
Pode parecer uma pequena diferença, mas é preciso 
ficar claro que todos nós, todos os Estados e todas as 
unidades de ensino, deveremos estar acima do índice 
de Seis, e não apenas algumas poucas instituições.

Não podemos aceitar a média como sinal da meta 
atingida, pois teremos muitos cidadãos abaixo do ní-
vel que precisamos para seguir em frente na trilha do 
desenvolvimento que queremos. E para isso um dos 
caminhos é a geração de pactos pela educação onde 
for necessário fazer intervenções mais firmes, e também 
um aproveitamento melhor desses índices que estão 
sendo trabalhados com tanto afinco pelo Ministério da 
Educação e que hoje vêm sendo subaproveitados, de 
forma geral, pelas nossas redes de ensino.

Creio que o MEC tem todo o ferramental necessá-
rio para corrigir as eventuais imperfeições no sistema, 
como a que causou a quebra de sigilo na semana pas-
sada, mas também o estabelecimento de uma gestão 
mais eficaz das avaliações e da distribuição, divulgação 
e implementação de medidas corretivas para todas as 
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escolas do País. Ou seja, apontar os desvios, os erros, 
e mostrar o caminho certo a seguir.

Esperamos, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que este também seja um tema muito debatido e 
muito discutido nestas eleições que estamos atraves-
sando neste momento. Seja no âmbito estadual, seja no 
âmbito federal, é importante debater essa questão de 
ensino público. Que o ensino público aplicado no meu 
Estado de Rondônia seja aplicado da mesma forma 
no seu Estado de Santa Catarina, no Estado de São 
Paulo, no Estado do Rio de Janeiro... Nós precisamos 
igualar o ensino público no Brasil, precisamos fazer 
com que o que é ensinado em São Paulo e Santa Ca-
tarina também seja ensinado da mesma maneira em 
Roraima, em Rondônia, no interior do Amazonas. En-
fim, precisamos investir no ser humano, precisamos 
investir nas pessoas.

Volto a dizer o que disse aqui semana passada 
e que vou continuar a dizer: obras são muito impor-
tantes, a obra da 364 é importante, a 101 é muito im-
portante, os portos e aeroportos são importantes para 
o desenvolvimento do nosso Brasil, mas precisamos 
investir no ser humano, precisamos investir nas pes-
soas. E através de ações no ensino público, nas ques-
tões sociais, é que vamos poder investir nas pessoas, 
fazer com que as pessoas sejam mais valorizadas no 
nosso País, através dos nossos governos estaduais 
ou do Governo Federal.

Era o que eu tinha a dizer nesta tarde de hoje, 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

– SC) – Parabéns, Senador Acir Gurgacz. Acho que o 
tema que o senhor trouxe à tona novamente é extrema-
mente importante: a questão da legislação ambiental, 
saneamento básico, fundamental para a saúde pública. 
Acho que são ações às vezes governamentais de que 
o Brasil carece muito.

Outro tema que o senhor traz, como sempre em 
primeiro lugar, é a prioridade à educação. Somos da 
mesma linha de pensamento: pessoas em primeiro 
lugar, e educação forte, automaticamente povo forte, 
instituições fortes, povo bom, trabalhador e que tam-
bém não se deixará levar por condições ofensivas e 
danosas, muitas vezes, para o processo político e ad-
ministrativo do País.

Parabéns ao senhor.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito 

obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

– SC) – Passo a palavra, agora, ao Senador Eduardo 
Suplicy, pela ordem de inscrição.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito boa tarde, Senadora Níura, que aqui repre-
senta Santa Catarina. Quero saudá-la na Presidência 
do Senado.

Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão 
hoje na tribuna do Senado, o Padre Severino e diver-
sos representantes dos movimentos de trabalhadores 
rurais, que estão empenhados para que, ali, na região 
de Promissão, no Estado de São Paulo, possa haver a 
decisão, por parte do Incra, do Ministério de Desenvol-
vimento Agrário, e também do Governo do Presidente 
Lula, no sentido de agilizar a possibilidade de haver o 
assentamento dos trabalhadores rurais, e que possam 
ser liberados os recursos para essa finalidade. Eu, de-
pois, inclusive, irei com eles conversar.

Quero, nesta tarde, Presidente, aqui saudar a elei-
ção do novo Presidente do Parlamento do Mercosul, 
eleito ontem à tarde. O nosso Líder Aloizio Mercadante 
foi eleito Presidente do Parlamento do Mercosul e ali 
tomou uma iniciativa muito importante. Eu, inclusive, fui 
um dos que sugeriram que ele tomasse essa iniciativa, 
aprovada por unanimidade, com respeito A SRA. Saki-
neh Ashtianti, e vou mencionar logo mais isso. 

Também vou falar do Mercosul e cumprimentar 
a reunião que, nesta tarde, está havendo entre o novo 
Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o Pre-
sidente da Venezuela, Hugo Chávez, o que significa 
que ambos restabeleceram as relações diplomáticas, 
com uma conversa muito produtiva do ponto de vista 
do melhor entendimento entre as nações latino-ame-
ricanas. E eu quero mencionar isso.

Mas, antes, quero aqui ler uma carta que enca-
minhei ontem ao Presidente João Sayad, da Fundação 
Padre Anchieta, nos seguintes termos: 

Gostaria de lhe fazer uma visita para 
conversar um pouco sobre a Fundação Padre 
Anchieta e a Rádio e Televisão Cultura. Preo-
cupou-me, na última semana, a notícia de que 
a TV Cultura iria cortar um grande número de 
programas e de funcionários. Posteriormente, 
li as suas entrevistas no ”Estado” e na “Folha” 
e percebi que é a sua determinação enxugar 
o que não está bem e dar maior racionalidade 
à administração com o intuito de melhorar o 
conteúdo da TV e da Rádio, sempre tendo em 
conta os objetivos principais desta emissora 
de contribuir para o desenvolvimento cultural 
e educacional de nosso povo. Tenho a con-
vicção de que vai conseguir realizar os seus 
melhores propósitos.
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Envio-lhe, anexo, o pronunciamento que 
fiz na última semana sobre a RTC da Tribuna 
do Senado. 

Dentre os assuntos que gostaria de con-
versar está o referente ao programa “Manos & 
Minas”, o qual abriu um espaço inovador para 
a música “hip-hop” e “rap”, de grande relevân-
cia.” Para compreendermos hoje as aspirações 
dos jovens das periferias de nossas grandes 
cidades é muito importante que possamos ou-
vir o que dizem as suas canções. Se nos anos 
cinquenta e sessenta era importante ouvir as 
canções do Patativa do Assaré, cantadas por 
Luiz Gonzaga [o sertanejo], para poder saber 
como as pessoas que saíam do Nordeste para 
São Paulo sentiam qual era o seu grau de li-
berdade, como expresso em [bonita canção] 
“Triste Partida”, hoje é relevante ouvirmos, por 
exemplo, “O Homem na Estrada”, de Mano 
Brown, cantada pelos Racionais MCs, para 
saber o sentimento dos adolescentes.

Envio-lhe, por isso, em anexo, a carta 
de inúmeros representantes dos movimentos 
de hip-hop, Kamau, Emicida, Per Raps, Cen-
tral Hip-hop, Site Noiz, Coletivo e outros que 
fazem um apelo para que permaneça no ar o 
programa “Manos & Minas” que, ao longo dos 
últimos três anos, vinha alcançando relevante 
e positiva repercussão.

O abraço amigo,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

Então, aqui menciono a manifestação desses 
representantes do movimento do hip-hop, em que 
dizem:

O programa Manos & Minas entra em 
seu terceiro ano e seu papel sempre foi bem 
amplo socialmente. Ele foi o primeiro em rede 
aberta de televisão a tratar todos os elemen-
tos do hip-hop (rap, dj, grafitti e bboys) com 
respeito, dignidade e fazer com que artistas 
desse meio ganhassem visibilidade.”

Em 2009, com a projeção de tantos ar-
tistas por meio do programa, levando-se em 
conta a importância da televisão, o meio mais 
poderoso de comunicação no Brasil, muitos 
deles, como Emicida, Kamau, DJ Erick Jay, 
entre outros, ganharam páginas de jornais. 
Levamos esse fato em consideração porque foi 
a audiência do programa, talvez considerada 
baixa pelo [Presidente] senhor João Sayad, que 
pautou a grande imprensa: Folha de S. Paulo, 
o Estado de S. Paulo, Revista Bravo, Rolling 

Stone, justamente por ser o único programa 
especializado em hip-hop.

O programa Manos & Minas também se 
pautou pela grande mídia, convidou os artistas 
consagrados no rap nacional, Thaíde e Max 
BO, para apresentar o programa. A TV Cultura 
transmitiu o programa a milhares de jovens, 
contribuindo para sua formação cultural, re-
portagens sem preconceitos sobre a cultura 
de rua, que deve ser considerada parte funda-
mental da cultura brasileira, abrangendo jovens 
de classe média ou das periferias, e recebeu 
esses jovens em um auditório incrível, onde 
eram gravados os programas. Também rece-
beu atrações internacionais que nem a Rede 
Globo conseguiu levar, como a dupla People 
under the Stairs e o rapper Talib Kweli.

Em 2010, pela primeira vez um livro de 
português do ensino fundamental terá entre 
seus textos um rap, escrito por um de nossos 
artistas. Coincidentemente, a publicação é da 
Fundação Padre Anchieta, e provavelmente o 
senhor [o Presidente João Sayad] desconhece 
a importância do rap na educação de muitos 
jovens de São Paulo, mas o rapper Kamau co-
nhece e autorizou sem qualquer custo, e com 
orgulho, a reprodução de sua obra.

O senhor pode não conhecer esses ar-
tistas, mas explicamos que eles representam 
uma geração do hip-hop intelectualizada, e que 
não aceita perder um espaço importante para 
artistas, para o público, para a própria mídia e 
para os funcionários que fizeram um trabalho 
de excelência e souberam proporcionar mo-
mentos mágicos que ficaram eternizados na 
mente de todos os amantes do hip-hop. 

Deixamos [assim] nosso protesto com 
o apoio do Senador Eduardo Suplicy, e, com 
todo o respeito, pedimos a reavaliação sobre 
a extinção do programa Manos & Minas da 
grade de programação de uma emissora que 
representantes do hip-hop que acreditam ser 
séria e desprovida de preconceitos.

Li, hoje, na imprensa que o Presidente João 
Sayad ontem conversou com os membros do Conselho 
Curador da Fundação Padre Anchieta, e certamente 
esse tema veio à tona. Mas eu aqui reitero, inclusive 
aos membros do Conselho da Fundação Padre An-
chieta, que a Televisão Cultura havia aberto um canal 
de comunicação de maneira pioneira e diferente de 
outras emissoras. Há, de quando em quando... Eu, por 
exemplo, já vi, no Altas Horas, do Serginho Groisman, 
e em outros programas também... Meus filhos mesmo, 
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no programa Brothers, na Rede TV, o Supla e o João 
Suplicy, por diversas vezes, receberem ali artistas do 
hip-hop e do rap. Inclusive havia um personagem, o 
Repórter MC, que, com tamanha qualidade, foi convi-
dado e saiu do programa Brothers para ir ao Programa 
Manos & Minas. Ele estava sendo como que o âncora 
do programa, com grande criatividade e qualidade. Eu 
aqui externo, embora ele tenha saído do Brothers... 
Mas foi por causa dos méritos desse Repórter MC que 
ele foi convidado, e estava tendo audiência, com muito 
positiva repercussão, entre os jovens.

Eu, que no início dos anos 90 comecei a assistir 
aos Racionais MCs e a outros, como também ao Fer-
réz, um escritor do Capão Redondo, que escreveu inú-
meros livros sobre como vivem os jovens na periferia e 
que também é um compositor de rap, no contato com 
o Thaíde e com o Júnior, lá do Rio de Janeiro, também 
da música rap e do hip-hop, passei a perceber que, 
se quisermos realmente estar em sintonia com o que 
pensam os jovens das mais diversas áreas periféricas, 
precisamos ouvir as suas canções, o que eles pensam. 
E é exatamente por causa disso...

Por exemplo, em meu livro Renda de cidadania: 
a saída é pela porta, além de colocar os versos de 
Patativa do Assaré, em “Triste Partida”, também colo-
quei inteira a música “O homem na estrada”, do Mano 
Brown, exatamente para ilustrar o sentimento desses 
jovens. Muitas vezes, em palestras, para ilustrar as 
dificuldades que hoje têm os jovens, canto essa músi-
ca, e as plateias de estudantes consideram isso muito 
relevante. Inclusive, aqui, no Senado, certa vez tive a 
oportunidade de fazê-lo. 

Portanto, aqui reitero a minha ponderação ao meu 
amigo João Sayad. Quem sabe a TV Cultura possa re-
considerar a decisão de terminar com o programa Ma-
nos & Minas e dar uma oportunidade, até porque esse 
programa, que eu saiba, não tinha um orçamento tão 
grande! Em termos de custo e benefício, certamente, 
pelo benefício para o desenvolvimento cultural, para a 
interação da TV Cultura e para os objetivos expressos 
da Fundação Padre Anchieta, parece-me que essa é 
uma decisão que merece, efetivamente, ser reconsi-
derada. Quem sabe, o programa possa voltar de uma 
outra forma. Se há uma avaliação crítica sobre o pro-
grama Manos & Minas, então, quem sabe se possa 
melhorá-lo, mas não extingui-lo, porque se trata de 
uma oportunidade muito importante para um segmento 
hoje extraordinário da população brasileira.

Os jovens ali em Promissão também escutam, 
por vezes, o rap, o hip-hop, além da música sertane-
ja, sem dúvida. Também lá, no meio rural brasileiro, 
hoje o hip-hop e o rap também estão presentes. Claro, 
eles gostam da música sertaneja, de todos os grandes 

compositores e cantores da música sertaneja, mas o 
hip-hop hoje tem uma presença importante, que me-
rece ser considerada!

Muito bem! Quero, agora, passar para o tema 
internacional, prezado Presidente Acir. 

Está havendo, na tarde de hoje, uma reunião 
muito importante ali na Colômbia, porque, depois da 
posse do novo Presidente daquele país, Juan Manuel 
Santos, e depois de ter havido o rompimento de rela-
ções diplomáticas da Colômbia com a Venezuela, em 
função daquela denúncia... O Presidente Álvaro Uribe, 
numa reunião, há poucos meses, fez a denúncia de 
que, na Venezuela, estaria havendo acampamentos de 
membros das Farc – Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia – e que isso certamente era uma intro-
missão indevida na Colômbia, ainda mais por abrigar 
forças armadas guerrilheiras, que estavam, de alguma 
forma, envolvidas também com o narcotráfico. 

Então, houve declarações da parte do Presiden-
te Hugo Chávez bastante positivas, e eis que o Pre-
sidente da Venezuela, no domingo, fez declarações, 
propondo uma nova relação diplomática, inclusive 
aconselhando as guerrilhas colombianas a libertarem 
todos os reféns.

Chávez rompeu relações diplomáticas 
com o governo colombiano, ainda sob Alvaro 
Uribe, em 22 de julho passado, ao ser acusa-
do perante a OEA (Organização dos Estados 
Americanos) de abrigar ao menos 1.500 guerri-
lheiros das Farc (Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia) e do Exército de Libertação 
Nacional (ELN) em território venezuelano. 

Neste sábado, horas após a posse de 
Santos em Bogotá, Chávez deu uma série de 
declarações de que está disposto a retomar os 
laços diplomáticos e convidou o novo colega 
para um encontro cara a cara.

“Essa guerrilha deveria se manifestar 
pela paz, mas com manifestações contunden-
tes. Por exemplo, poderiam libertar todos os 
reféns. Por que uma guerrilha vai ter reféns?”, 
questionou Chávez em seu programa de rádio 
e TV “Alô, Presidente”.

“Creio que estamos em um novo mo-
mento de busca da paz. Digo a vocês que, 
assim como o governo da Colômbia propõe o 
caminho da paz, a guerrilha também (...) deve 
fazê-lo”, acrescentou o presidente.

A guerrilha colombiana das Farc [que] 
completou 46 anos em maio último está no seu 
pior momento militar, obrigada a recorrer a uma 
estratégia de pequenos golpes, emboscadas, 
atentados para manter vivo o que chama de “a 
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guerra negada pelo governo para não reconhe-
cer o caráter político da insurgência”.

Enfraquecida após a morte, em 2008, 
de três dos sete membros de seu comando 
central – o chamado Secretariado, as Farc, 
que surgiram em 1964 de um movimento de 
resistência na região de Marquetalia para rei-
vindicar o direito dos camponeses à terra, estão 
[na verdade] longe de desaparecer. 

Com um contingente armado, estima-se, de seis 
mil a sete mil homens. Há oito anos, era de 20 mil ho-
mens. 

[...] as Farc mantêm presença em zonas 
de plantação de coca, da qual obtêm [estima-
se] entre US$400 e US$600 milhões por ano, 
segundo o Ministério colombiano da Defesa 
do governo anterior. 

Disse Hugo Chávez:

“Esperamos que eles comecem a recons-
truir o que o governo cessante da Colômbia 
destruiu [...]: a confiança [...]. 

Mas o que foi interessante é que, na sua pos-
se, o Presidente Juan Manuel Santos, eleito inclusive 
com o apoio do Presidente Álvaro Uribe, entre outros 
pontos, disse: 

Assim como não tenho inimigos em nível 
nacional, tampouco quero tê-los em nível inter-
nacional. Um de meus propósitos fundamentais 
será reconstruir as relações com a Venezuela e 
com o Equador, restabelecer a confiança e pri-
vilegiar a diplomacia e a prudência. A palavra 
guerra não está em meu dicionário. Quem diz 
que quer a guerra é quem nunca enviou soldados 
a uma guerra de verdade. Eu o fiz, e sei o que é 
enfrentar mortes e consolar os familiares.

Agradeço ao bom serviço prestado e às 
muitíssimas pessoas de boa vontade que se 
aproximaram, mas prefiro o diálogo franco e di-
reto, e oxalá seja o mais rápido possível. As boas 
relações beneficiam a todos. Quando os governos 
são os que disputam, os povos sofrem. 

Ora, quero saudar essa declaração do novo Pre-
sidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Quero dizer 
que isso está muito de acordo com aquilo que nós... 
Inclusive, Senador Acir, quando houve o sequestro 
da Senadora da Colômbia, que ficou por alguns anos 
detida... V. Exª lembra o nome da Senadora seqües-
trada? Por favor, se puder me relembrar o nome da 
Senadora da Colômbia sequestrada há três anos... 
Por muitas vezes, nós aqui nos empenhamos para 
que ela pudesse inclusive visitar o Senado Federal. 

Peço ao meu gabinete, que está me ouvindo, para logo 
mandar a informação. Eu já vou lembrar. Se a senhora 
lembrar... Mais alto.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senadora Ingrid Betancourt. Muito obrigado. Ela ficou 
acho que três anos sequestrada, e, durante todo esse 
tempo, muitos de nós, Senadores, inclusive eu, aqui 
fizemos o apelo para que ela fosse libertada. E, final-
mente, ela foi. 

Entretanto, não foi possível fazer com que todos 
os que estavam sequestrados efetivamente fossem 
libertados. Eu quero aqui também saudar o apelo do 
Presidente Hugo Chavez às Farc para que acabem 
com esse procedimento: que deixem suas armas de 
lado, acabem com o procedimento de sequestrar pes-
soas, libertem todos os que estão ainda prisioneiros 
por obra do sequestro.

Nós precisamos, mais e mais, seguir as reco-
mendações de pessoas como Martin Luther King Jr. e 
Mahatma Gandhi, que sempre propuseram que, contra 
a força física, é preciso sempre utilizar a força da alma, 
as palavras, as formas persuasivas. É importante que 
os movimentos sociais possam estar ali realizando as 
suas manifestações, mas a minha recomendação é que 
sempre estejam agindo de forma a não ferir pessoas, 
a não realizar violências de qualquer natureza.

Inclusive, relativamente a abusos de violência, 
é preciso também que, no planeta Terra, nós termine-
mos com aqueles castigos que são completamente 
inadequados e que ferem o sentimento da civilização, 
o sentimento dos seres humanos quando se tornam 
exagerados, como é agora o caso dessa iraniana que 
foi condenada à morte por pedradas, por ter cometido 
adultério após a morte de seu marido. Não conheço 
todos os detalhes, mas há um movimento em prati-
camente todos os países do mundo para que haja a 
reconsideração.

E quero cumprimentar o Senador Aloizio Mer-
cadante pela proposta que fez, ao ser eleito, ontem, 
Presidente do Mercosul, em Montevidéu. Eu me sinto 
como uma das pessoas que estaria propondo essa de-
claração que foi aprovada por unanimidade pelos mem-
bros do Mercosul, inclusive por nós, Senadores que ali 
estávamos, como a Senadora Marisa Serrano, como o 
Senador Inácio Arruda e outros que ali estavam.

Eis a proposta de declaração que foi aprovada, 
por unanimidade, na tarde de ontem pelo Parlamento 
do Mercosul:

Considerando que o Mercosul e seu Par-
lamento têm compromisso inalienável com a 
democracia, inscrito no Protocolo de Ushuaia, 
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bem como com a proteção e a promoção dos 
direitos humanos fundamentais;

Preocupado com a situação da cidadã 
iraniana, Sakineh Ashtianti, condenada à morte 
por apedrejamento por haver cometido adul-
tério e, supostamente, por ter também partici-
pado do assassinato do de seu marido [Será 
que realmente foi isso? Ainda não se sabe 
inteiramente];

Considerando que a morte por apedreja-
mento, embora conste da lei islâmica milenar, 
a sharia, já foi abolida pela grande maioria 
dos países muçulmanos, por ser considera-
da uma forma extremamente cruel e bárbara 
de execução.

Quero lembrar aqui famosa a passagem da Bí-
blia Sagrada. Quando estavam as pessoas para ape-
drejar uma mulher por vender o seu corpo, eis que 
Jesus então disse: Atire a primeira pedra quem não 
tiver qualquer culpa. Esse gesto sustou e foi também 
um grande ensinamento da História da Humanidade 
que de alguma maneira se relaciona aqui.

Enfatizando que a lei islâmica iraniana 
determina que as pedras a serem usadas na 
execução não sejam demasiadamente gran-
des, de forma a provocar dor e sofrimento no 
condenado por algumas horas, o que configura 
um modo bárbaro, desumano e inaceitável de 
tortura terminal;

Lembrando que o Art. V da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo 
Irã, estabelece: 

“Ninguém será submetido à tortura, nem 
a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante.”

Constatando, ademais, que a condena-
ção à morte por adultério, geralmente aplicada 
apenas às mulheres, se constitui numa afron-
ta descabida e anacrônica contra o gênero e 
num insulto à consciência de todos aqueles 
que lutam pela afirmação dos direitos das 
mulheres; 

Considerando que o governo do Brasil, na 
figura do seu presidente da República, assim 
como os governos da Grã-Bretanha e da Fran-
ça, entre outros, já manifestaram o seu pedido 
para que a justiça iraniana reveja o caso de 
Sakineh Ashtianti e comute a sua pena; 

Assinalando que o caso de Sakineh 
Ashtianti vem causando imensa comoção pú-
blica internacional; e, por último, 

Desejoso de que a República Islâmica 
do Irã se integre à comunidade internacional, 
o que implica a aceitação dos valores univer-
sais relativos à democracia e à promoção e 
proteção dos direitos humanos, que não po-
dem ser relativizados pelas culturas de quais-
quer nações; 

O Parlamento do Mercosul declara:
Sua indignação com a sentença à mor-

te por apedrejamento da iraniana Sakineh 
Ashtianti, fato que afronta, de modo abso-
lutamente inaceitável, os direitos humanos 
fundamentais, particularmente os relativos 
às mulheres. 

Sua firme condenação da morte por ape-
drejamento, forma bárbara, cruel, desumana e 
degradante de execução, inteiramente incom-
patível com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, notadamente com o seu art. V.

Sua exortação à justiça iraniana para 
que reveja essa sentença cruel, a qual não 
contribui para que a República Islâmica do Irã, 
importante país do Oriente Médio, se integre 
à comunidade internacional.

Seu entendimento de que Sakineh 
Ashtianti, se assim o desejar e se for assim 
permitido pelas autoridades iranianas, pode-
rá encontrar refúgio humanitário nos Estados 
Partes do Mercosul [tendo em conta inclusive 
que o Presidente Lula transmitiu ao governo 
iraniano a disposição de ela poder ser rece-
bida e poder viver aqui no Brasil].

Então, quero cumprimentar o Parlamento do Mer-
cosul por ter aprovado por unanimidade a declaração 
proposta pelo Senador Aloizio Mercadante.

Se V. Exª ainda tiver paciência de me ouvir um 
pouco mais, mas é porque ontem o Senador Aloizio 
Mercadante, ao tomar posse como Presidente do 
Mercosul, fez um pronunciamento de muita relevância 
sobre o Mercosul. Então, se me permite, eu leria al-
guns trechos aqui do discurso de Aloizio Mercadante, 
nosso Senador.

Vim à bela e acolhedora Montevidéu para 
assumir, com muito orgulho e esperança, a ta-
refa de dirigir esta que considero a instituição 
mais importante do processo de integração 
regional: o Parlamento do Mercosul. 

Deixei de lado, provisoriamente, uma 
campanha eleitoral difícil, de grande relevância 
política, porque acredito firmemente no caráter 
estratégico do Mercosul e de seu Parlamento 
para os interesses maiores de todos os Esta-
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dos signatários do Tratado de Assunção. Es-
tratégico, é bom que se frise, não apenas para 
todos os países, mas também para todos os 
segmentos sociais e políticos existentes em 
nossas nações.

O Senador Aloizio Mercadante está se referindo 
ao fato de ele ser hoje o candidato ao Governo de São 
Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Ressalto, a pro-
pósito, que, na próxima quinta-feira, a Rede Bandeiran-
tes de Televisão proporcionará mais um debate. O de 
quinta-feira, no qual estive presente, foi de excepcional 
qualidade – foi entre José Serra, Dilma Rousseff, Marina 
Silva e Plínio de Arruda Sampaio. Cumprimento a TV 
Bandeirantes, porque, para mim, nada melhor do que 
o debate, frente a frente, entre os candidatos. 

Agora, nesta quinta-feira, participarão de debate 
Geraldo Alckmin, Aloizio Mercadante, Fábio Feldman, 
Celso Russomano e outros – acho que são onze can-
didatos. Que todos possam estar frente a frente ou, 
pelo menos, esses quatro que têm maior relevância 
nas pesquisas de opinião. Que eles possam dar à opi-
nião pública elementos para melhor comparar. Acho 
formidável essa oportunidade e desejo boa sorte a to-
dos. Quem vai ganhar com isso somos nós, brasileiros 
– os paulistas, no caso –, por termos hoje a possibi-
lidade de eleger por formas democráticas quem será 
o nosso Governador, o nosso Presidente ou a nossa 
Presidente. 

Prossegue Mercadante:

Com efeito, o Mercosul tem de ser assu-
mido como um projeto suprapartidário, um pro-
cesso que paira acima, bem acima, de quais-
quer interesses políticos ou eleitorais menores 
e de quaisquer diferenças ideológicas que po-
sam existir nos países que o compõem.

Afinal, o Mercosul, a exemplo da União 
Europeia, nasceu da busca incessante da 
convergência e da identificação de interesses 
comuns. Assim como a União Europeia sur-
giu graças à superação das diferenças entre 
Alemanha e França, países que haviam se 
digladiado na Primeira e na Segunda Guerras 
Mundiais, o Mercosul tem a sua origem última 
na superação da antiga rivalidade entre Brasil 
e Argentina sobre o domínio da Bacia do Pra-
ta. Entretanto, o ressurgimento da democracia 
no Cone Sul permitiu que Argentina e Brasil, 
passando ao largo de suas divergências histó-
ricas, firmassem os acordos Alfonsín-Sarney, 
ainda na década de 80.

Já naquela época, tais acordos tinham 
uma estratégia implícita. Tratava-se de dar aos 

Estados Partes condições de enfrentar juntos 
os problemas criados pela crise da dívida, do 
aumento da vulnerabilidade externa e da reces-
são com inflação. Os países pretendiam fortale-
cer sua posição ante um cenário internacional 
mais competitivo e hostil, mediante a ativação 
de complementaridades econômicas.

O Mercado Comum do Sul surge, portan-
to, da necessidade dos países do subcontinen-
te superarem em conjunto suas fragilidades e 
construírem, com sua união, um destino comum 
de soberania, desenvolvimento e justiça social, 
como a Europa, também muito fragilizada ao 
término da Segunda Guerra Mundial, havia 
feito com inegável sucesso.

Para usar uma expressão bastante po-
pular no Brasil, o Mercosul tem em seu DNA 
a marca indelével da estratégica afirmação 
conjunta, no cenário mundial, dos interesses 
comuns dos Estados Partes.

Contudo, observo com espanto que res-
surgem com alguma estridência, especialmente 
no Brasil, as antigas vozes do “mercoceticis-
mo”, que apregoam a volta da desagregação 
regional e a necessidade de nossos países 
investirem apenas no livre comércio com as 
nações mais desenvolvidas.

Evidentemente, nada disso é novo. Na 
época do Tratado de Assunção, em 1991, não 
faltaram ironias sobre a união dos “rotos com 
os esfarrapados” e críticas ácidas em relação 
à suposta inviabilidade de um bloco fadado 
a ser absorvido em processos de integração 
mais amplos com os países desenvolvidos. Ao 
longo dos anos, também não faltaram aqueles 
que defenderam reiteradamente, em nossas 
nações, que o Mercosul renunciasse a sua 
união aduaneira e se transformasse numa mera 
área de livre comércio, de modo a permitir uma 
integração supostamente mais dinâmica com 
as nações industrializadas e com o comércio 
globalizado. Consideravam o Mercosul um ar-
caísmo “terceiro-mundista” e sonhavam com a 
miragem neoliberal da Alca. Tais vozes, com 
frequência, tentavam demonstrar que o Mer-
cosul estava moribundo. 

Não posso deixar de lembrar aqui do caso 
do escritor norte-americano Mark Twain, que 
teve a ingrata tarefa de desmentir notícias de 
sua morte. Twain estava em Londres quando 
surgiram boatos sobre o seu falecimento. Con-
vocou a imprensa e, com a sua habitual ironia, 
afirmou: “Os rumores sobre a minha morte fo-
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ram grosseiramente exagerados”. Com o Mer-
cosul se passa algo semelhante. Desde o nas-
cimento, vaticinam o seu iminente falecimento, 
mas ele sempre desmente os críticos. 

Pois bem, na condição de Presidente 
do Parlamento do Mercosul, faço questão de 
afirmar aqui que o Mercado Comum do Sul 
está, apesar de suas fragilidades e problemas, 
mais vivo do que nunca, como ficou bem de-
monstrado na recente cúpula de San Juan. Os 
boatos sobre a sua irrelevância e seu suposto 
peso negativo para os interesses dos Estados 
Partes não só são grosseiramente exagerados, 
mais também inteiramente falsos. 

Digo também, com inteira convicção, que, 
quaisquer que sejam os desdobramentos po-
líticos internos em meu país, o processo de 
integração do Mercosul será mantido em sua 
integralidade. Não haverá retrocessos! Pois 
esse bloco não é uma aspiração de governos 
eventuais, mas sim um compromisso de longo 
prazo em nossos Estados, com sólida funda-
mentação nas aspirações de suas populações. 
O Mercosul não pertence a candidatos ou a 
partidos. Seu futuro está inscrito no granito dos 
interesses nacionais de cada um dos países 
que formam o bloco. 

Há, nesses críticos, um surpreendente 
desconhecimento sobre a natureza do proces-
so de integração e, acima de tudo, das conse-
quências que inexoravelmente adviriam caso 
haja uma “flexibilização” do Mercosul.

O bloco que nasceu com o sugestivo 
nome de Mercado Comum do Sul, claramen-
te inspirado na experiência da União Euro-
peia, foi concebido, desde o início, para ser 
um verdadeiro mercado comum, o que impli-
ca, necessariamente, a constituição da união 
aduaneira, mediante a tarifa externa comum 
(TEC). Por isso mesmo, o Tratado de Assun-
ção estabelece, logo no seu artigo 1º, que o 
estabelecimento da tarifa externa comum e a 
adoção de uma política comercial comum em 
relação a terceiros Estados são dimensões 
essenciais e constitutivas do processo de inte-
gração. Sobre tal base estão assentados outros 
vetores importantes desse processo, como a 
livre circulação de pessoas, a harmonização 
das legislações, a constituição de instituições 
supranacionais e, sobretudo, a formação de 
uma cidadania comum.

Presidente Acir, precisamos sempre ter em mente 
a importância da integração das Américas, mas não 

apenas do ponto de vista dos proprietários do capital, 
que querem ver a livre circulação do capital financeiro 
ou a livre circulação de bens e serviços. O mais impor-
tante é, justamente, um dia termos a livre circulação 
dos seres humanos. 

Isso vai ocorrer na medida em que pudermos uni-
formizar os direitos à cidadania do Alasca à Patagônia. 
Por isso, às vezes falo que será muito positivo que um 
dia tenhamos a renda básica de cidadania do Alasca, 
onde já existe uma experiência há 27 anos, até a Pa-
tagônia, passando por todos os países do Mercosul. 
Isso viabilizará que todas as pessoas possam circu-
lar, que não haja mais a necessidade de muros que 
separem os Estados Unidos do México e da América 
Latina, que haja livre circulação, inclusive dos cuba-
nos, para que possam visitar qualquer país, inclusive 
o Brasil. Que possa a blogueira Yoani Sánchez visitar 
o Brasil e voltar a Cuba. Que possam os americanos 
visitar Cuba, ir e voltar, como fazem os canadenses, 
por exemplo, ou os mexicanos. Por que não todos nas 
Américas? Vamos estimular a verdadeira integração 
no sentido amplo.

Prossegue Aloizio Mercadante: 

Além da união aduaneira, ainda que im-
perfeita e incompleta, e da política de repre-
sentação conjunta frente a terceiros Estados, 
mesmo que eventualmente pouco coordenada, 
hoje o Mercosul já tem também em funcio-
namento instituições típicas de um mercado 
comum, como o Focem, destinado a financiar 
projetos de desenvolvimento nas regiões po-
bres e recentemente robustecido, e este Par-
lamento do Mercosul, que já conta com alguns 
parlamentares eleitos em pleito direto elabora 
projeto e anteprojetos de norma. Está em es-
tudo a constituição de um Tribunal de Justiça e 
a livre circulação de pessoas avança, embora 
ainda de forma tímida.

Evidentemente, os mercocéticos têm todo 
o direito de defender a ideia de que o Merco-
sul tem que ser flexibilizado e deve ser apenas 
uma área de livre comércio. Mas é preciso que 
fique claro que, neste caso, o Mercosul deixará 
de ser Mercosul. Será uma espécie de área de 
livre comércio – a Alcasul. O Tratado de As-
sunção terá que ser renegociado e todas as 
negociações, acordos, protocolos e processos 
construídos até agora terão que ser revistos. 
Áreas de Livre Comércio, além de terem de 
prescindir da TEC – Tarifa Externa Comum e 
das negociações conjuntas, também têm de 
renunciar às instituições supranacionais e à 
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livre circulação de pessoas. Essa seria uma 
flexibilização sem volta. 

Este Parlamento, concebido à semelhan-
ça do Parlamento europeu e destinado a re-
presentar e construir uma cidadania comum, 
perderia inteiramente a sua razão de ser. É 
preciso que todos os parlamentares tenham 
clareza quanto a essa questão! A Alcasul pres-
cindiria de um verdadeiro legislativo. Afinal, as 
áreas de livre comércio não constroem cida-
danias, constroem muros. 

É necessário que fiquem claros também 
quais os motivos que recomendariam a re-
dução do Mercosul a uma mera área de livre 
comércio ou a uma união aduaneira muito fle-
xibilizada. O principal argumento utilizado até 
agora é o de que o Mercosul é uma “farsa”, um 
“fardo” que impede o Brasil e outros Estados–
Partes de alçar vôos mais altos no comércio 
exterior, por exigir negociações conjuntas com 
terceiros Estados. Ora, tal afirmação é tão 
bombástica quanto vazia. 

Qual foi o grande acordo comercial que 
os nossos Estados-Partes deixaram de fazer 
devido ao Mercosul? A Alca? 

A área de livre comércio com a União Eu-
ropéia? Ora, qualquer pessoa com um mínimo 
conhecimento sobre questões internacionais 
sabe muito bem que não foi esse o caso. Em 
relação à Alca “ampla” norte-americana, as ne-
gociações não prosperaram devido essencial-
mente à recusa dos Estados Unidos em colocar 
na mesa os seus temas sensíveis, como os 
subsídios agrícolas e antidumping, ao mesmo 
tempo em que insistiam em concessões em 
propriedade intelectual, investimentos e ser-
viços, com todas as consequências sobre a 
capacidade de nossos Estados de promover 
políticas industriais e de desenvolvimento que 
tais concessões acarretariam. 

Além disso, a oferta norte-americana em 
tarifas, apresentada em 2003, discriminava 
nitidamente o Mercosul. Note-se que o Brasil 
e o Mercosul fizeram, naquele mesmo ano, 
proposta de criação de uma Alca pragmática e 
realista, restrita à desoneração tarifária estrito 
senso, o que evitava o obstáculo de sistemas 
sensíveis, objeto de negociação na OMC. Os 
Estados Unidos recusaram. Já no que tange 
à União Européia, é de conhecimento até do 
reino mineral que o grande entrave às nego-
ciações reside no escandaloso protecionismo 
agrícola europeu.

Os adeptos da Alcasul também parecem 
desconhecer que o Mercosul se expandiu bas-
tante em seu entorno regional. Hoje em dia, 
quase todos os países da América do Sul par-
ticipam na área de livre comércio do Merco-
sul. As únicas exceções são o Suriname e a 
Guiana. E a Venezuela só não conseguiu ain-
da a sua adesão como membro pleno devido 
a resistências políticas que passam ao largo 
dos interesses de longo prazo dos países da 
região. Temos que logo superá-las logo! Temos 
de pensar e agir estrategicamente. 

Ademais, já ratificamos um acordo de 
livre comércio com Israel e outro com o Egito. 
Outros seguirão em breve, pois há muito inte-
resse no Mercosul.

Graças a essa grande expansão, a Aladi, 
que inclui o Mercosul, já absorve cerca de 42% 
das exportações brasileiras de manufaturados, 
o que beneficia muito São Paulo, Estado que 
Aloizio Mercadante pretende governar a partir 
de 2011. Observe-se que as exportações bra-
sileiras para o Mercosul são, em 92%, de bens 
industrializados. São Paulo obteve, em 2009 
(em plena crise!), ao redor de US$4 bilhões de 
superávit com a “farsa” do Mercosul. 

Quanto ao Mercosul como um todo, as 
exportações extrazona, isto é, as exporta-
ções para terceiros Estados, aumentaram em 
200% entre 2002 e 2008, ficando bem acima 
do crescimento do comércio mundial, que foi 
de 147%. No mesmo período, as exportações 
intrazona aumentaram espantosos 300%. No 
que tange aos investimentos diretos, eles su-
biram cerca de US$15 bilhões, em 2003, para 
US$57 bilhões, em 2008. Saliente-se que esse 
aumento ocorreu num período no qual se veri-
ficaram privatizações de monta, como no pas-
sado. Nada mal para um “fardo”. Antes todos 
os fardos fossem assim. 

Esses números sobre desempenho re-
cente do Mercosul, obtidos já numa conjun-
tura de revisão das políticas neoliberais, hoje 
questionadas no mundo inteiro, demonstram 
cabalmente o quanto os adeptos da Alcasul 
estão equivocados. 

Na realidade, o Mercosul e a integração 
regional tornam-se cada vez mais importantes 
para todos os Estados-Partes. Atualmente, a 
Argentina exporta duas vezes mais para o Mer-
cosul, sem incluir seus membros associados, 
do que para todo o bloco do Nafta. Cerca de 
metade das exportações paraguaias estão con-
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centradas no Mercosul. Já o Uruguai exporta 
cerca de quatro vezes mais para o Mercosul 
do que para o Nafta.

Tais cifras não aconteceram por acaso. 
Elas são frutos, em primeiro lugar, de uma 
decisão política que nossos países tomaram 
no sentido de aprofundar e consolidar a inte-
gração regional, que no passado não havia 
merecido a atenção necessária. Mas elas são 
consequência também de algumas profundas 
mudanças geopolíticas e geoeconômicas em 
curso no cenário mundial. 

De fato [prossegue Aloizio Mercadante], 
houve uma mudança considerável da geoe-
conomia internacional nos últimos 15 anos. 
A crescente desterritorialização da economia 
norte-americana e também, em menor esca-
la, das economias europeia e japonesa vêm 
conferindo grande dinamismo a alguns países 
em desenvolvimento, como a China, no campo 
industrial, e a Índia, no setor de serviços. O 
Mercosul, grande exportador de commodities 
e bens intermediários, beneficiou-se muito 
nos últimos anos do surgimento desses no-
vos polos dinâmicos da economia internacio-
nal. O Brasil, em particular, caso que conheço 
bem, soube aproveitar esse novo dinamismo 
econômico dos emergentes para promover 
considerável diversificação de suas parcerias 
comerciais e econômicas, investindo bastan-
te na cooperação Sul-Sul e na integração re-
gional. Ao mesmo tempo, o Mercosul vem se 
constituindo em um importantíssimo polo de 
desenvolvimento regional.

Pois bem, a crise internacional, a maior 
desde 1930, está acelerando tais mudanças. 
Com efeito, a crise afetou bem mais a chama-
da tríade (Estados Unidos, União Europeia e 
Japão) do que a maior parte dos países em 
desenvolvimento. Ao contrário do que aconte-
cia nas crises periféricas do passado recente, 
dessa vez os países mais atingidos são justa-
mente aqueles que estão no cerne do sistema 
capitalista mundial. Boa parte dos países emer-
gentes vem superando bem a crise global.

O Brasil, por exemplo, graças a uma po-
lítica bem-sucedida de superação de sua vul-
nerabilidade externa, entrou por último e saiu 
primeiro da crise. Neste ano, deveremos cres-
cer ao redor de 6%. Por outro lado, os Estados 
Unidos, a União Europeia e o Japão, nações 
que comprometeram seus orçamentos com 
as imprescindíveis medidas anticíclicas para 

evitar o mal maior da Depressão, enfrentam 
uma penosa e longa repercussão.

Assim, tais mudanças no cenário econô-
mico internacional recomendam, de forma intei-
ramente racional e pragmática, que os Estados 
Partes do Mercosul insistam na bem-sucedida 
aposta estratégica na cooperação Sul-Sul e 
na integração regional. Isso não significa, é 
claro, ignorar as oportunidades que podem 
ser abertas com as negociações de acordos 
comerciais com as nações mais desenvolvi-
das. Devemos nos esforçar, por exemplo, para 
alcançar um acordo equilibrado com a União 
Europeia e fechar a Rodada Doha com um 
acordo que corrija as graves assimetrias do 
comércio mundial, particularmente as relati-
vas à agricultura.

Mas não são só as assimetrias do comér-
cio mundial que têm que ser corrigidas. A prin-
cipal fragilidade do Mercosul reside justamente 
em suas assimetrias internas. Tais assimetrias 
dividem e geram inevitáveis tensões. Não se 
pode construir um mercado comum e, sobre-
tudo, uma cidadania comum sem o decidido 
enfrentamento das desigualdades intrabloco. O 
Mercosul pode incluir países pequenos, mas, 
se quiser ter êxito, jamais poderá ter sócios 
minoritários. Todos os Estados têm que ter os 
seus interesses contemplados e se beneficiar 
da integração. Todos, sem exceção, devem ser 
grandes dentro do Mercosul.

Pois bem, o papel primordial na su-
peração das assimetrias e na consolida-
ção do processo de integração cabe a este 
Parlamento[(enfatizou o novo Presidente do 
Mercosul, Aloizio Mercadante].

Ao longo dos anos, durante os quais o 
bloco esteve concentrado apenas na liberaliza-
ção comercial, acumulou-se um considerável 
déficit democrático no Mercado Comum do 
Sul que precisa ser resgatado com urgência. 
Tal situação é obviamente incompatível com 
a consolidação do bloco, já que processos 
consistentes de integração de países em ver-
dadeiros mercados comuns não podem exis-
tir em espaços políticos vazios de cidadania. 
Portanto, o Parlamento do bloco tem como 
desafio principal aprofundar o compromisso 
democrático do Mercosul e construir uma ci-
dadania comum que sedimente, em definitivo, 
o processo de integração.

Contudo, devo constatar, com preocu-
pação, que, nos seus primeiros três anos de 
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existência, ainda em fase de afirmação institu-
cional, o Parlamento do Mercosul não explorou 
a contento suas novas funções e não discutiu, 
com a intensidade necessária, junto com a so-
ciedade civil do bloco, temas de grande interes-
se para a cidadania dos Estados Partes. 

Precisamos ultrapassar, com urgência, 
essa fase inicial do Parlamento, sob pena de 
desperdiçarmos o potencial desse órgão le-
gislativo e convertê-lo em instituição de pouca 
relevância. Com esse propósito, é necessário 
construir uma agenda de temas importantes, 
a ser discutida em profundidade com as socie-
dades do bloco e transformada em propostas 
concretas de normas e de harmonização de 
legislações para os Estados Partes. De fato, 
temos de começar a fazer aquilo para o qual 
os parlamentos são criados: legislar, ou, no 
caso deste parlamento específico, propor le-
gislações e harmonizá-las. 

Perdemos muito tempo na discussão 
da questão da proporcionalidade da repre-
sentação cidadã, ainda não implementada. 
Ela é fundamental para que o Parlamento do 
Mercosul seja, de fato e de direito, autêntico 
porta-voz dos habitantes e de todos os seus 
membros.

O Parlamento do Mercosul já poderia 
estar realizando eleições diretas e exclusivas 
em todos os Estados Partes, tal como previa, 
inicialmente, seu Protocolo Constitutivo. Com 
isso, a sua consolidação já seria definitiva. To-
dos os Estados partes são prejudicados por 
essa indefinição, que fragiliza este Parlamento. 
Pretendo empenhar-me para que essa questão 
seja resolvida de uma vez por todas. 

Além de resolver essa relevante questão 
política, temos de solucionar os graves proble-
mas administrativos do Parlamento. Precisa-
mos de um corpo técnico estável, escolhido 
por meio de concurso público. Funcionários 
concursados e com dedicação exclusiva são 
fundamentais para fazer o Parlamento operar 
de forma eficiente. Temos de investir, da mesma 
forma, na transparência dos recursos públicos 
utilizados por esta instituição. É preciso que se 
compreenda que o Parlamento do Mercosul 
é uma espécie de vitrine das nossas demo-
cracias. Dessa forma, ter uma instituição ágil, 
eficiente e transparente, regida por princípios 
republicanos, é de vital importância.

As tarefas são imensas, mas os que me 
conhecem sabem que tenho determinação 
para enfrentá-las.

Srªs e Srs. Parlamentares, o grande so-
ciólogo brasileiro Gilberto Freyre, que foi par-
lamentar por um breve período, dizia que os 
congressistas são os únicos que podem dis-
cursar em seus próprio enterro. Enterros par-
lamentares, é óbvio. É o que, de certo modo, 
estou fazendo. 

Ao tempo em que assumo esta presi-
dência, começo a me despedir da vida parla-
mentar. Quaisquer que sejam os resultados da 
disputa eleitoral que decidi enfrentar, terei de 
me ausentar do Legislativo. Até lá, entretanto, 
me esforçarei ao máximo por este incipiente, 
mas rico, Parlamento.

Não me despedirei, contudo do Mercosul. 
Aonde quer que eu vá, levarei comigo o ideal 
da integração dos nossos povos. O Mercosul 
é, para mim, bem mais do que um projeto eco-
nômico, social e político de óbvia relevância 
estratégica, ele é um projeto de civilização. 

Trata-se de criar na América do Sul, um 
subcontinente antes tão dividido e dependente, 
e ainda tão desigual, uma civilização próspe-
ra, inclusiva e generosa, baseada em nossos 
melhores valores. Os mesmos valores que nos 
deram Borges, Augusto Roa Bastos, Mário Be-
nedetti, Machado de Assis, Rômulo Gallegos 
e tantos outros, bem como nos fizeram supe-
rar o ciclo histórico dos regimes autoritários 
e construir dinâmicas democracias, podem 
inspirar essas civilização. Uma civilização que 
se anteponha à barbárie desagregadora da 
globalização assimétrica e das políticas que 
a acolheram acriticamente. Uma civilização 
que nos faça nos enxergarmos mutuamen-
te como concidadãos e como amigos, e não 
como rivais que têm de competir por um lugar 
no banquete, cada vez mais ralo, das nações 
mais desenvolvidas. 

Por isso, ao terminar este pronunciamen-
to, digo de forma singela: “Amigas e amigos, 
até breve!

E assim concluiu o Senador Aloizio Mercadante 
seu discurso de posse no Parlamento do Mercosul, 
ontem. 

V. Exª há de compreender que eu me estendi 
além do tempo normal para registrar um pronuncia-
mento que me pareceu muito significativo daquele que 
nos representa no Mercosul e que é nosso colega. E 
eu achei que...
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Se V. Exª me permite. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
É muito oportuno e importante. V. Exª colocou um tema 
da mais alta importância: um brasileiro, o Senador Aloi-
zio Mercadante, presidindo o Mercosul. Gostaria que V. 
Exª transmitisse ao Senador Aloizio Mercadante, em 
nome do PDT aqui do Senado, sucesso. Não temos ne-
nhuma dúvida de que fará um grande trabalho à frente 
do Mercosul. Mas transmita a ele um abraço forte dos 
pedetistas, aqui do Senado, e desejamos realmente 
que ele tenha sucesso nessa nova missão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu agradeço muito e vou transmitir ao Senador Aloizio 
Mercadante o cumprimento não apenas por ter sido 
eleito Presidente do Mercosul, mas por um pronuncia-
mento de grande profundidade e mérito sobre as aspi-
rações de todos nós, que queremos a real integração 
de todos os países do Mercosul e, em verdade, um 
dia, das três Américas. 

Se me permite ainda uma referência àquilo que é 
a nossa paixão. V. Exª sabe que ainda hoje o Brasil vai 
enfrentar os Estados Unidos. Estou muito contente de 
ver que, desta vez, estarão Ganso, Robinho e Neymar 
juntos com o Pato. Então, os Estados Unidos vão passar 
por grande dificuldade, mas será um grande jogo. 

Na semana passada, eu fiz um pronunciamento 
aqui, mas não sei se fui compreendido de forma ade-
quada. Eu quis falar em nome de todas as torcidas, 
e houve protesto por parte de algumas torcidas. Sou 
torcedor do Santos. Uma das torcidas do Palmeiras 
protestou dizendo que eu fiz um pronunciamento em 
favor do Estádio do Morumbi. Mas é um pouco mais 
amplo. E eu gostaria de ler uma breve nota para es-
clarecer:

Na quinta-feira passada, dia 5 de agosto, eu de-
fendi, em discurso da tribuna do Senado, que o poder 
político de São Paulo e a sociedade civil do nosso Es-
tado devem se conservar unidos na aspiração de que 
a cidade de São Paulo seja a sede do jogo de abertura 
da Copa do Mundo de 2014. Dizia eu que, independen-
temente da vitória de qualquer que fosse o candidato 
a Governador, bem como se nós, paulistas, fôssemos 
torcedores do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, da 
Portuguesa, do São Paulo, ou dos demais times, todos 
deveríamos juntar esforços para manter a abertura do 
mundial para a nossa cidade.

Considero ser esse desejo muito legítimo pela 
importância que a cidade de São Paulo tem para o 
nosso País e para América Latina. Avalio também que 
o evento de abertura da Copa do Mundo pode atrair, 

em certa medida, e aumentar, noutro tanto, o nível dos 
investimentos financeiros para a cidade, pela divulga-
ção mundial que um acontecimento dessa natureza 
produz. Entendo que, como Senadores do Estado de 
São Paulo, Aloizio Mercadante, Romeu Tuma e eu 
próprio, é nosso genuíno papel lutar, de forma clara e 
transparente, para que a capital paulista tenha o reco-
nhecimento que lhe cabe no seio de nossa Nação.

Não obstante ter recebido várias mensagens de 
apoio, outras tantas foram contrárias à minha fala, as 
quais acolho com bastante atenção, pois elas apre-
sentam críticas sobre a mudança de prioridades de 
políticas públicas que a alocação dos recursos para a 
realização da abertura da Copa do Mundo, na nossa 
cidade, poderia causar.

Ao agradecer as manifestações, que considero 
muito oportunas, reafirmo que a minha única intenção, 
como Senador de São Paulo, é, isto sim, lutar para que 
a partida de abertura da Copa do Mundo de 2014 e as 
solenidades e espetáculos que circundam esse evento 
ocorram na cidade de São Paulo. 

Que possa, logo, o Governador Alberto Goldman, 
o Prefeito Gilberto Kassab, a CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol), a Federação Paulista de Futebol e 
os dirigentes do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, 
do Corinthians, da Portuguesa e de todos demais ti-
mes, chegarem a um entendimento. 

A Copa do Mundo em São Paulo e no Brasil trará 
benéficos simplesmente extraordinários que mais do 
que compensarão os investimentos que tanto o setor 
público quanto o setor privado realizarão para viabili-
zar a Copa de 1914. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senado-
res.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, 
a Sra. Níura Demarchi, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Muito bem, Senador Eduardo Suplicy.

O senhor vai fazer uso da palavra? (Pausa.)
Antes de encerrar, quero dizer que estamos em 

plena campanha política. Em disputa eleitoral em todos 
os Estados brasileiros, em todas as cidades brasileiras; 
uma disputa através da democracia brasileira. 

Além da disputa eleitoral, temos um combate 
muito grande: o combate contra a corrupção, o com-
bate contra a compra de votos e o combate contra o 
abuso do poder econômico. Talvez, somente através 
do financiamento público para as campanhas, possa-
mos tirar as distorções e as diferenças que existem 
entre os candidatos. 
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No meu Estado, por exemplo, estamos vendo 
candidatos ao governo fazendo campanha e levando 
suas informações através de carretinhas de moto e 
outros candidatos fazendo campanha política através 
não de carro de som – uma novidade até para mim –, 
mas de avião de som, que fazem rasantes nas cidades 
com caixas de som amarradas nos trens de pouso, 
fazendo, assim, sua propaganda eleitoral. Esperamos 
que tudo isso esteja na prestação de conta, porque 
não são custos baratos.

Portanto, essa disparidade entre os candidatos 
atrapalha a democracia brasileira. 

Quem sabe nas próximas eleições, Senador Edu-
ardo Suplicy, haja financiamento público, para que os 
candidatos possam ter igualdade de condições ao par-
ticipar das eleições. Assim, haverá mais democracia e 
igualdade de condições, a fim de que todos possam, 
realmente, disputar as eleições democraticamente no 
nosso Brasil 

Senador João.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Sr. Pre-

sidente, me permite, pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Pois não, Senador João Faustino.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Até para corroborar e 
fortalecer o posicionamento de V. Exª, no que diz res-
peito às campanhas políticas. Temos o esbanjamento 
do dinheiro privado, é verdade, porque, se a campanha 
não é financiada pelo público, ela tem que ser finan-
ciada pelo poder privado.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Por alguém.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Por al-
guém. E daí as distorções, que vão desde o princípio 
ético até o esbanjamento e a compra do voto. Mas 
há um outro componente muito forte que precisa ser 
analisado e que, às vezes, induz o eleitor a uma po-
sição também distorcida, que é o problema das pes-
quisas, que se multiplicam. Hoje, no Brasil, tem pes-
quisa para todos os gostos. É um manancial extraor-
dinário de números, de percentuais, de institutos que 
se proliferam numa rapidez enorme. E sabemos que 
os institutos que publicam as pesquisas nem sempre 
expressam os números que representam a tendência 
real do eleitorado. 

De forma, Sr. Presidente, que estou para apre-
sentar a esta Casa um projeto de lei que disciplina a 
divulgação e o financiamento das pesquisas eleitorais. 
Pretendo que os tribunais regionais arquem com o ônus 
das pesquisas. É o primeiro passo para o financiamento 
público de campanha. Cada tribunal faz uma concor-
rência, contrata três institutos de pesquisa; cada um 

se responsabiliza por duas pesquisas, portanto, seis 
pesquisas ao longo da campanha. E somente essas 
pesquisas poderão ser divulgadas; somente o resultado 
desses contratos poderão ser divulgados. 

Aí, há de se perguntar: e o os institutos de pes-
quisa o que farão, como serão ocupados? Os partidos 
poderão ter suas pesquisas para uso próprio, para 
encaminhar sua propaganda, para definir melhor uma 
proposta desse ou daquele candidato, para estabe-
lecer princípios que se identifiquem com os anseios 
populares, no que diz respeito aos planos de governo, 
mas a pesquisa divulgada tem que ser paga pelo setor 
público, porque está visceralmente vinculada ao voto, 
à tendência popular. 

De forma que, corroborando com as preocupa-
ções de V. Exª, expressas neste final de sessão, digo 
o quanto é importante que cada vez mais o público se 
responsabilize pelas campanhas eleitorais; que cada 
vez mais o Erário se coloque à disposição, para que 
tenhamos campanhas limpas, verdadeiramente limpas. 
É lógico que isso não se faz com a estrutura político-
partidária vigente no momento. Por que não se faz? 
Porque, para que se tenha o financiamento de campa-
nha, é indispensável que se tenha o voto distrital ou, 
pelo menos, o distrital misto. Isso é o que vai carac-
terizar, com muita nitidez, e viabilizar o financiamento 
público de campanha. 

Mas eu queria tão somente corroborar com as 
preocupações de V. Exª por sinal bastante pertinentes 
neste momento de campanha eleitoral.

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

– Muito bem, Senador João Faustino. 
Temos avançado bastante com relação às campa-

nhas eleitorais. Temos o Ficha Limpa, mas temos muito 
a avançar, como V. Exª realmente colocou, e esperamos 
que isso aconteça para as próximas eleições. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à 
Mesa, que será publicado na forma do disposto no art. 
203, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, desde 1º de julho do ano passado, 
as tarifas de chamadas telefônicas, envio de mensa-
gens de texto e leitura de e-mails pela internet, por 
meio do telefone celular, tiveram cortes nos preços de, 
em média, 60 por cento. As operadoras passaram a 
cobrar dos clientes, no máximo, 11 centavos de euro, 
mais ou menos 30 centavos de real, por mensagem 
de texto (SMS), de um país para o outro, excluindo 
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impostos. O preço anterior era equivalente a cerca de 
60 centavos de real.

Antes que alguém comece a comemorar, é bom 
assinalar que isso ocorreu, é claro, nos países inte-
grantes da União Européia, obedecendo a um acordo 
firmado por seus membros em 2008.

Aqui no Brasil, onde o mercado de telefonia ce-
lular não pára de crescer, temos dois problemas. O 
primeiro é a qualidade do serviço, com a falta de sinal 
em várias regiões, justamente quando mais se precisa, 
avisos de recados na caixa postal ou de ligações per-
didas que demoram horas para aparecer, chamadas 
não completadas e ligações que caem, entre outros 
problemas.

O segundo é a notícia, divulgada depois de um 
estudo de uma empresa de consultoria européia, de 
que o minuto de celular no Brasil é o segundo mais 
caro do mundo, superado apenas pelo custo na África 
do Sul. Já sabíamos que a carga de impostos sobre os 
serviços de telefonia em nosso país é uma das mais 
pesadas entre todos os países, desenvolvidos ou não, 
com uma média de 42 por cento do preço por minuto 
ao consumidor. Ou seja, 42 por cento do que ele paga 
à companhia telefônica vão para o bolso do governo.

Talvez muita gente saiba que as operadoras co-
bram um valor extra por minuto de seus clientes quando 
eles telefonam para o assinante de uma concorrente. O 
que poucos devem saber é que os valores praticados no 
Brasil pela chamada “interconexão” são 150 por cento 
superiores aos da Europa e dos Estados Unidos. 

Eles variam entre 40 e 45 centavos de real por 
minuto e são acrescentados ao preço cobrado por 
minuto nas ligações que passam pelas redes de em-
presas concorrentes. Com essa cobrança, as compa-
nhias arrecadam fortunas. Entre o quarto trimestre de 
2008 e o terceiro trimestre de 2009, 3 delas tiveram 
uma receita de 4 bilhões e 900 milhões de reais, gra-
ças à interconexão.

Para se ter uma idéia da disparidade dos preços 
cobrados por minuto quando se compara o Brasil com 
outros países, eis os preços em alguns deles, conver-
tidos em reais: na Índia, o minuto custa 2 centavos de 
real. Na China e na Indonésia, 6 centavos. Na Rússia, 
Egito, México e Estados Unidos, 10 centavos.

Não é à toa que, no Brasil, 82 por cento dos 
clientes das operadoras de telefonia celular utilizam o 

chamado telefone pré-pago, comprando cartões para 
fazer chamadas. Eles gastam, em média, menos de 
10 reais por mês em cartões. Seus telefones servem 
principalmente para receber chamadas, não para fazê-
las. Para estas últimas, preferem usar o telefone fixo de 
rua, o conhecido “orelhão”. Por isso, apesar da expan-
são do celular, temos um dos 5 mais baixos tráfegos 
de voz via celular do mundo, de acordo com a União 
Internacional de Telecomunicações.

O valor exorbitante cobrado pela interconexão foi 
estabelecido no final dos anos 1990, para estimular a 
participação da iniciativa privada no mercado de telefo-
nia celular. Passaram-se 10 anos, a realidade mudou, 
mas ele continua o mesmo. 

A Anatel diz ter contratado uma empresa de con-
sultoria especializada para definir um novo modelo, mas 
os estudos devem demorar um ano e meio. Enquanto 
isso, outros países do continente já estão revendo os 
custos das operadoras. O Chile foi um dos primeiros, 
reduzindo pela metade o custo da interconexão. 

O argumento de que as operadoras terão preju-
ízos com um valor mais realista para a interconexão 
não procede, pois na Europa e nos Estados Unidos, 
onde o custo foi praticamente zerado, o tráfego de voz 
experimentou um rápido crescimento, mais do que com-
pensando a redução. O que se desejaria da Anatel é 
que tais estudos fossem acelerados, para que o Brasil 
não continue, sem justificativa plausível, a figurar em 
posição indesejável no ranking dos países que cobram 
as mais elevadas tarifas pelo uso do celular. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Está encerrada esta 139ª sessão não deliberativa. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 7 
minutos.) 
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PDT - Patrícia Saboya*
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Maioria-PMDB - Edison Lobão*
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Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)
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Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
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PSOL - José Nery* (S)
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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)



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (93,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (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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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).
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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
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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
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Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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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MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)

VICE-PRESIDENTE: Deputado Juan Jose Dominguez (Uy)

VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)

VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil 
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880 

e-mail: cpcm@camara.gov.br 
www.camara.gov.br/mercosul 

 
 



 
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) 17 
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)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO 1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP) 1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 22.03.2010) 
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  e-

mail: cpcm@camara.gov.br  
 www.camara.gov.br/mercosul

 
__________________ 
1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão 
do SF de 05.06.08. 
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.  
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do 
SF de 19.12.2007. 
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em 
substituição ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa 
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