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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 8 minu-

tos, e encerra-se às 17 horas e 15 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento

Ata da 124ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 8 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Heráclito Fortes e Mozarildo Cavalcanti
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – 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 Decreto Legislativo nº 89, de 2010 (nº 
1.797/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária, Artística e 
Cultural de Realeza – Aracoacre para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Realeza, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de 2010 
(nº 1.895/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Desenvolvimento Comunitário 
da Cultura, Esporte e Lazer de Fazenda Rio 
Grande para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Fazenda Rio Grande, 
Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 2010 
(nº 1.911/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Moradores do Bairro Pedra Negra para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ijaci, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de 2010 
(nº 1.916/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Cianorte – Acianort para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cianorte, Estado do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2010 
(nº 1.946/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Quarto Centenário para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Quarto Centenário, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de 2010 (nº 
1.958/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Rádio Comunitária Schroeder Strasse FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2010 
(nº 2.080/2009, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação do Movimento de Radiocomunicação da 
Cidade de Avanhandava para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ava-
nhandava, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2010 
(nº 2.089/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Ação Morro do Ouro – AMO para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Apiaí, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 2010 (nº 
2.090/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Educativa e Social do Distrito de Rubião Júnior 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 169, de 2010 
(nº 2.119/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Planalto de Perdizes Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de 2010 
(nº 2.069/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Rádio Comunitária de Botucatu para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Botucatu, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2010 
(nº 1.165/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Astral de Difusão Cultural e Educacional, 
Comunitária de Jandira para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jandira, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2010 
(nº 2.174/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Beija–Flor 
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias na cidade de 
São Domingos do Capim, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2010 (nº 
2.177/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Franca 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Franca, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2010 
(nº 2.181/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária da Estância Hidromineral 
de Águas da Prata – SP para executar serviço 
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de radiodifusão comunitária na cidade de Águas 
da Prata, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2010 
(nº 2.188/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à ONG – 
Sociedade Viva Mosqueiro para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Belém, 
Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 2010 
(nº 2.191/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária de Alenquer para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Alenquer, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2010 
(nº 2.232/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação do Desenvolvimento Cultural, Artístico e 
Social “Comunidade” para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Suzanó-
polis, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de 2010 
(nº 2.239/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sistema 
Integrado de Radiocomunicação Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Nuporanga, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 2010 (nº 
2.289/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Cidadania em Ação para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 296, de 2010 
(nº 2.292/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária Família de Jataí para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Jataí, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 298, de 2010 
(nº 2.296/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Difusão Comunitária Portal do Araguaia 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Nova Crixás, Estado de Goiás; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2010 
(nº 2.151/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Empresa Fluminense de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 2010 
(nº 2.194/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Beneficente e de Comunicação de Santa 
Terezinha para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Terezinha, Es-
tado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2010 
(nº 2.245/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade 
Rádio Vanguarda Limitada para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 348, de 2010 
(nº 2.342/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural e Comunitária Frexeirense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Escada, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de 2010 
(nº 769/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ultra 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Maricá, Estado do Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 390, de 2010 (nº 
2.366/2009, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Organização 
Condinho Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 422, de 2010 
(nº 2.359/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Empresa Paulista de Televisão S.A. para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 428, de 2010 
(nº 2.409/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Li-
toral Norte Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Piedade, Estado de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 436, de 2010 
(nº 2.315/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio TV do Amazonas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 440, de 2010 
(nº 2.337/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção do Movimento de Radiodifusão Alternativa de 
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Tuparendi para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tuparendi, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 441, de 2010 
(nº 2.354/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural de Rádio Difusão Comunitária Ben-
jamin Constant do Sul para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Benjamin 
Constant do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de 2010 
(nº 2.414/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural de Radiodifusão de Putinga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Putinga, Estado do Rio Grande 
do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 447, de 2010 
(nº 2.417/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária de Ibirubá 
(ACI) para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ibirubá, Estado do Rio 
Grande do Sul; e 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 448, de 2010 
(nº 2.428/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Sinimbuense para o Desenvolvimento 
Cultural – Assindesc para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Sinimbu, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plená-
rio, do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2005, de 
autoria do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre 
a matrícula do estudante de baixa renda familiar nas 
instituições públicas de 3º grau.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plená-
rio, do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2009 (nº 
714/2003, na Casa de origem, do Deputado Rubens 

Otoni), que regulamenta as transmissões da TV Câ-
mara, da TV Senado e da TV Justiça, em canal aberto, 
para todo o território nacional. 

Tendo sido rejeitado terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, o Projeto vai ao Arquivo.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu do Supremo Tribunal 
Federal o Ofício nº 499, de 2010, na origem, de 5 do 
corrente, comunicando o indeferimento da liminar reque-
rida na Medida Cautelar em Reclamação nº 10323.

A matéria será juntada ao processado do Projeto de 
Lei da Câmara nº 58, de 2010, que retorna ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que, nesta 
data, estão publicados os Pareceres nºs 18, 19 e 20, 
de 2010-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da 
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006, fica 
aberto, a partir do dia 9 de julho do corrente, o prazo 
para interposição de recursos, por 5 (cinco) dias úteis, 
para que sejam apreciados pelo Plenário do Congres-
so Nacional, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 2 
a 20, de 2010-CN, como conclusão do Parecer nº 18 
de 2010-CN; o Projeto de Decreto Legislativo nº 21, 
de 2010-CN, como conclusão do Parecer nº 19 de 
2010-CN; o Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 
2010-CN, como conclusão do Parecer nº 20 de 2010-
CN; e os Avisos nºs 3, 7, 16, 28, 30 e 49, todos de 
2009-CN, pelo arquivamento, nos termos do Parecer 
nº 18, de 2010-CN.

Os recursos serão recebidos na Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado Federal.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados 
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu o Recurso nº 12, de 2010, interposto no prazo 
regimental, no sentido de que seja submetido ao Ple-
nário o Projeto de Lei do Senado nº 409, 2003, de 
autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que dispõe sobre 
a constituição da Fundação de Pesquisa Universitária, 
mantida pelas instituições de ensino superior privadas 
e destinada a promover o desenvolvimento científico, 
a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 247, de 
2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, comu-
nicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 509, de 2007. 

É o seguinte o Ofício:

OF. 247/2010/CAE

Brasília, 6 de junho de 2010

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo 
Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº 509 de 
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2007, que “dispõe sobre a criação de incentivos fiscais 
para pessoas físicas e jurídicas que façam doações 
financeiras a fundos públicos de geração de emprego, 
ocupação e renda e dá outras providências”, e que, 
nos termos do art. 282 do RISF, o referido Substitutivo 
será submetido a turno suplementar de discussão na 
próxima reunião desta Comissão.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao expediente lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que à matéria poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu do Senhor Presiden-
te da República a Mensagem n° 79, de 2010-CN (nº 
405, de 2010, na origem), encaminhando o seguinte 
projeto de lei do Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Leitura: 8-7-2010
até 13-7 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos;
até 3-8 prazo para apresentação de emendas;
até 8-8 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos das emendas apresentadas; e
até 23-8 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamen-
to do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 9 de julho 2010.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, por 
permuta com a Senadora Serys Slhessarenko.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eduar-
do Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
chegar a minha vez, normalmente, tudo bem, mas, se 
não, eu gostaria de pedir a palavra como Líder do Par-
tido dos Trabalhadores, uma vez que sou Vice-Líder e 
que, neste momento, exerço a Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A nossa Secretária, Cláudia Lyra, já providen-
ciou sua inscrição.

O Senador Romeu Tuma tem a palavra.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, eu 
queria agradecer à Aeronáutica, à Operação IFR, em 
relação a um pedido que fiz e que diz respeito ao Ae-
roporto de Bauru/Arealva, onde os equipamentos de 
voo ainda não foram homologados. Veio a resposta 
de ordem do Tenente Brigadeiro do Ar Ramon, que 
coordena essa parte de equipamentos de voo. A Di-
retora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
muito gentil, quando esteve aqui, disse que a respon-
sabilidade por esse sistema era do Cindacta II. Então, 

eles me mandaram um documento, que vou passar 
ao Prefeito de Bauru, para que algumas providências 
sejam tomadas. Informa-se:

a) Procedimento de Aproximação e Sa-
ída IFR – Em fase final de elaboração, para 
seguir para inspeção em voo. Data estimada 
de publicação: 18/11/2010.

b) Homologação da Estação Permis-
sionária de Telecomunicações Aeronáuticas 
(EPTA) Categoria “A” – Será realizada nova 
inspeção pelo Cindacta II, em função de al-
gumas pendências que ficaram de inspeções 
anteriores. Prazo previsto – Semana que vem 
[se Deus quiser, na próxima semana, comple-
tarão essas inspeções].

c) Homologação das novas característi-
cas operacionais do Aeroporto Bauru/Arealva 
(Operação IFR) – Este processo envolve o Co-
mar, o Cindacta II e a ANAC, conforme previs-
to na IAC 2328 (do antigo DAC, hoje ANAC). 
Segundo informações obtidas junto ao Comar, 
o processo não foi sequer iniciado pela admi-
nistração do aeroporto em questão.

Vou comunicar isso ao Sr. Prefeito, para que ele 
tome providências para dar início ao processo e, as-
sim, apressar e dar mais segurança aos voos que se 
destinam à cidade de Bauru e às adjacências.

Sr. Presidente, tive 50 anos de janela, e, dificil-
mente, a gente fica tão revoltado e tão angustiado 
como quando ouve a descrição de um crime macabro 
e monstruoso como esse que, em tese, está sendo 
investigado contra o goleiro do Flamengo. O goleiro 
Bruno está ainda sob investigação, e, portanto, a acu-
sação não pode ser formal.

Sobre essa morte, o jornal Correio Braziliense 
diz que “é selvageria”. Eu diria que é monstruosidade, 
e o desaparecimento do corpo seria macabro, pela 
descrição que foi feita pelo menor que está aliciado 
àqueles que teriam praticado o terrível crime de mor-
te e de sumiço do corpo de Eliza. O filho de quatro 
meses foi surrupiado da mãe, que foi levada à morte, 
segundo descrições que a imprensa vem fazendo com 
muita intensidade, pela reação natural que trouxe aos 
cidadãos brasileiros. É um crime terrível!

Vemos que a violência vem crescendo de forma 
amarga e triste. Eu, como representante de São Paulo, 
sei que as periferias têm sofrido muito, Senador Moza-
rildo. V. Exª, não só pela entidade que representa aqui, 
o seu Estado, mas também pelas características huma-
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nitárias de médico, tem sentido o aumento da violência 
no Brasil, inclusive no Amazonas, do Senador Arthur 
Virgílio, que vem aqui e traz ao nosso conhecimento 
toda a sua dignidade no trabalho contrário à criminali-
dade que cresce. Aqui, também os representantes de 
Mato Grosso têm denunciado ostensivamente o cres-
cimento da criminalidade.

Fiz um pequeno pronunciamento.
A luz vermelha do semáforo social está acesa. 

É a luz vermelha da assustadora ameaça que brilha 
exatamente sobre o ponto nevrálgico da sociedade: 
as nossas escolas!

Os jornais trouxeram a pesquisa do Idec sobre 
o comportamento, as dificuldades e as melhorias do 
ensino. Quando há a perspectiva de melhorar, vemos 
que o índice cai. Então, esse é um sinal de alerta de 
que o refúgio da busca de tranquilidade e de formação 
dos jovens está perdendo sua natureza de esperança 
das famílias.

Nós nos acostumamos, durante muito tempo, 
a pensar na escola como refúgio, uma ilha de segu-
rança para nossas crianças e para os nossos jovens, 
mas a situação mudou, principalmente por causa de 
um inimigo nefasto, solerte, insidioso, vil, maléfico e 
irreversível chamado droga.

A droga tem numerosas faces, todas perversas. A 
primeira delas é que a droga é vetor da violência. Por 
causa do lucro, o traficante não hesita em subjugar a 
vontade das pessoas, matando sonhos e enterrando 
esperanças num hábito pernicioso e mortal. É mortal, 
sim, porque o mais devastador dos entorpecentes, o 
crack, vicia depois de pouquíssimas doses e age no 
sistema nervoso central com uma potência avassala-
dora. O usuário vira um trapo humano em semanas, 
vira escravo, vira zumbi, despido de personalidade.

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (SENAD), o uso do crack já apresenta caráter 
de epidemia, a exigir atenção como questão de saú-
de pública. O crack tornou-se o desespero das famí-
lias. Conheço o caso da mãe de um usuário que sai 
de casa, Senador, para comprar drogas para o filho, 
porque o filho, viciado, usuário de drogas, não pagou 
seu fornecedor. O filho, não pagando seu fornecedor, 
está ameaçado de morte. A mãe, Sr. Presidente, colo-
cou-o em casa, sem permitir que ele saísse. Com seu 
pequeno salário, ela vai comprar drogas, para que o 
filho, na síndrome, na saia à rua. Ela prefere acreditar 
que um dia ele possa se arrepender ou morrer pela 
droga a pensar que ele pode ser morto por uma bala 
assassina de um traficante, cobrando a despesa da-

quele que usa a droga e não tem como pagá-la. Essa 
é uma face da droga tão triste e tão amarga, que essa 
mãe fez essa declaração publicamente, como exemplo 
para os jovens que desgraçam a família e trazem tanta 
revolta, tanta amargura e tanto sofrimento!

A outra face da droga – que não é pior, mas 
que, nem por isso, é menos malévola – é a questão 
do álcool, que nada mais é do que uma droga lega-
lizada. A Secretaria Nacional Antidrogas acendeu a 
luz vermelha da escala social do perigo do álcool. 
Segundo uma pesquisa que mandou realizar entre 
18 mil estudantes universitários das 27 capitais bra-
sileiras, ao longo de 2009, um em cada cinco dos 
nossos jovens universitários está sob risco de de-
senvolver dependência do álcool. A pesquisa segue 
padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
está baseada sobre critérios como frequência e índi-
ce alcoólico de bebidas.

O Ministério da Saúde também está com a mão 
no painel da luz de alerta. Outra pesquisa, também 
realizada em 2009, indica que a proporção de pesso-
as que abusam do álcool subiu de 16,2% para 18,9% 
em relação a 2006.

Essas constatações me trazem à memória a ima-
gem de um pai que, achando ser inocente sua atitude, 
faz o filho pequeno molhar o dedo no copo de bebida, 
“só para provar o gosto”. O pior é que esse pai repete 
por várias vezes o comportamento, o que pode levar 
a criança a acostumar-se e, em breve, a querer tomar 
o cálice inteiro e, amanhã, a transformar-se num al-
coólatra.

O problema mais sério é que o abuso do álcool é 
caminho aberto para a opção por outras drogas mais 
pesadas e mais mortais. Por isso, devemos trabalhar 
para controlar a aquisição e o consumo de bebidas 
alcoólicas pelos jovens. É uma questão de saúde pú-
blica.

Esse assunto está ligado às discussões que fa-
zemos sobre drogas, que, infelizmente, têm tido o con-
sumo aumentado entre os jovens, como a cocaína, a 
maconha e, destacadamente, o crack. O álcool está 
inserido nesse contexto, como elemento de atração 
para a juventude, por ser uma droga legalizada ou 
droga lícita, como dizem. As campanhas de prevenção 
são relativas e não superam a propaganda comercial, 
constam apenas daquela frase que recomenda que a 
pessoa, se for dirigir, não deve ingerir álcool. Não há 
uma campanha elucidativa a respeito dos malefícios 
do alcoolismo.
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A droga é a mãe da violência. Seu consumo tem 
como consequência um desequilíbrio mental nefasto. 
A violência contra a mulher, por exemplo, tem quase 
sempre envolvimento de álcool ou de drogas. A dis-
solução das famílias está, frequentemente, associa-
da ao abuso desses entorpecentes. O aumento do 
índice de furtos, de roubos e de violência, em geral, 
tem associação frequente com o tráfico e com o uso 
de drogas.

Devo destacar aqui o trabalho incansável e per-
manente da Comissão de Seguridade Social e Família 
da Câmara dos Deputados, da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado e, ainda recentemente, da Comis-
são de Educação, que têm trazido o assunto à baila 
e feito vários projetos de interesse da sociedade para 
coibir o avanço do uso de drogas e o aumento da vio-
lência nas escolas. São Parlamentares que entendem 
que o papel do Estado na prevenção das drogas deve 
estar calcado em duas premissas: a primeira é a edu-
cação, esclarecendo a sociedade das consequências 
dolorosas do consumo indiscriminado do álcool e de 
outras drogas, em campanhas que sensibilizem as 
famílias; a segunda é a vigilância sobre o consumo, 
uma fiscalização que controle os abusos. Tudo isso, 
evidentemente, é feito com equipes preparadas para 
esclarecer mais do que punir.

Por isso, recebo, com simpatia, a notícia de que o 
Plano de Enfrentamento do Crack e de Outras Drogas, 
do Governo Federal, está destinando R$410 milhões 
em ações imediatas de vários Ministérios. A Drª Paulina 
mandou-me cópia, na íntegra, do seu pronunciamento 
em congresso que está sendo realizado em Brasília. 
Desse valor, R$120 milhões vão para o Ministério da 
Justiça trabalhar no enfrentamento ao tráfico, R$100 
milhões vão para o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome usar nas ações de reinser-
ção social, e R$90 milhões vão para o Ministério da 
Saúde dobrar o número de leitos para internamento. 
Os R$100 milhões restantes serão utilizados pela 
Secretaria Nacional Antidrogas, que vai aplicá-los na 
formação de dez mil profissionais que trabalham nas 
áreas de educação e de saúde, em campanhas de 
mobilização social e em ações permanentes por todo 
o País, envolvendo líderes comunitários e veículos de 
comunicação.

Aliás, é preciso ressaltar que alguns veículos de 
comunicação já realizam, há algum tempo, voluntaria-
mente, programas de conscientização sobre a questão 
das drogas, indo até além de sua função social.

Mas tudo isso não bastará, se a escola, nossa 
principal trincheira de resistência, não cumprir sua 
parte, agindo proativamente no resgate da dignidade 
das crianças e dos jovens. O problema das drogas é 
complexo e tem raízes fincadas também na deficiên-
cia do ensino.

Por que a violência tem aumentado nas escolas? 
A primeira constatação é a de atitudes como o bullying, 
a discriminação, a agressividade e o desinteresse. Tudo 
isso está relacionado com fatores de fundo econômi-
co. O mais abastado discrimina o mais pobre, o mais 
autoconfiante (porque tem dinheiro) persegue o mais 
tímido (porque não tem dinheiro), criando situações 
em que a criança e o jovem mais vulneráveis até per-
dem o interesse em ir para a escola. Ou, o que é pior, 
acabam aceitando ajuda de bandos que se oferecem 
para ajudá-lo, sem saber que, em troca, vão acorrentar 
sua alma para sempre, transformando-os em garotos 
de recados, em mensageiros de traficantes e até em 
“mulas” ou em “aviões”, que são aqueles que fazem a 
entrega das drogas, acobertando traficantes de grande 
poder financeiro. Em muitos casos, é só nessas condi-
ções que certos jovens conseguem adquirir confiança 
em si mesmos e enveredam, empurrados pelas cir-
cunstâncias e pela debilidade familiar e escolar, pelo 
caminho do crime.

A escola tem instrumentos para combater a vio-
lência. Essa é a segunda constatação. Mas isso de-
pende do bom-senso e do preparo dos professores e 
dos profissionais envolvidos na rotina educacional. O 
desinteresse e o alheamento das crianças e dos jovens 
em relação à escola têm também a ver com a qualidade 
do que eles recebem. O velho sistema de apresentar a 
matéria e de repeti-la para os alunos é maçante e não 
entusiasma. O aluno quer, efetivamente, adquirir conhe-
cimentos que melhorem seu foro íntimo, que aumentem 
seu bem-estar, que estimulem sua confiança própria, 
que incentivem sua criatividade, que evidenciem seu 
talento. Todo jovem quer se destacar em seu meio, e 
apenas aqueles que não conseguem essa conquista 
por meio do conhecimento e da habilidade recorrem 
a expedientes como a força ou o delito.

E que instrumentos são esses? Há o esporte, 
que, sem dúvida, despertará o espírito da compe-
tição, motivada pela disciplina e pela cooperação; 
a música, que mostrará que cantar e dançar são 
instrumentos de grande ajuda na educação pelo co-
nhecimento da harmonia; as artes, que melhoram a 
pessoa, porque apresentam a ela a plasticidade da 
mente e do corpo.
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Em suma, as escolas precisam apresentar algo 
mais do que apenas aulas teóricas. Todo professor 
com um mínimo de experiência didática já sabe dis-
so, mas acaba se acomodando, refém da amargura 
advinda de baixos salários e de pouco conhecimen-
to. Eu acrescentaria a violência que os jovens têm 
praticado contra professores. Infelizmente, muitos 
deles se acovardam e não mais querem frequentar 
a sala de aula.

Aí está. O veneno é conhecido, mas se conhece 
também o antídoto. No entanto, é preciso que haja 
a participação de todos no processo. A equipe pe-
dagógica, a família, os comerciantes, a Polícia, os 
Poderes Públicos, todos devem estar envolvidos na 
edição de uma escola mais construtiva. O jovem que 
tem o apoio da comunidade, o respeito dos compa-
nheiros e o incentivo da escola destaca-se em algu-
mas especialidades – todos têm talento para alguma 
coisa – e passa a estar bem consigo mesmo. Esses 
jamais serão vítimas de cooptação dos bandidos. E 
quem sabe se os bandidos, sem terem vítimas para 
seduzir, não desistirão da marginalização e tratarão 
de, eles mesmos, buscarem outra forma mais corre-
ta de vida?

A escola tem toda a força para expulsar os mar-
ginais e para expulsar as drogas. É uma questão de 
decisão.

Senador Arthur Virgílio, se V. Exª me permite, que-
ro lembrar que, ontem, V. Exª conseguiu a promulgação 
da Zona Franca de Manaus. Por isso, quero, em nome 
de V. Exª, prestar uma homenagem a Drª Flávia Gros-
so, que, com muita inteligência e sabedoria – aliás, vi 
com ela alguns programas de investimento na Zona 
Franca –, trouxe, sem dúvida, um progresso enorme à 
região, pelas aplicações feitas e pelo trabalho desen-
volvido pela Zona Franca.

A gente tem a impressão de que a Zona Franca 
apenas controla a indústria e a entrada de capitais, 
mas isso não é verdade. Surpreendeu-me o grande 
trabalho feito para desenvolver regiões mais pobres da 
região amazônica, do seu Estado, pelo qual a gente 
tem muito amor.

Por tudo isso, eu gostaria que V. Exª levasse à 
Drª Flávia meus cumprimentos e o desejo do crescente 
progresso da Zona Franca de Manaus.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Muito bem, 
Senador Tuma! A Drª Flávia Grosso é uma figura que, 
inclusive, tem ligações familiares comigo: ela é prima 
de primas-irmãs minhas. Fomos criados juntos. Tenho 
por ela um respeito e um carinho muito grande. Ela é 

uma competente superintendente da Zona Franca de 
Manaus e tem por V. Exª uma enorme admiração. Ela 
sabe do seu carinho pelo modelo de desenvolvimento 
que se pratica no meu Estado e, como todos os ama-
zonenses, está muita grata, certamente, ao trabalho 
do Senado. Sempre digo que não foi vitória individual 
minha, foi vitória dos Senadores, foi vitória do País, 
que compreendeu o valor do pólo industrial da Zona 
Franca de Manaus para a segurança nacional, para 
o desenvolvimento de uma área estratégica e, como 
agora todos perceberam, para o clima mundial, já que 
o modelo mantém de pé a floresta no Amazonas, que 
é o maior Estado da Federação – portanto, a maior 
parte da Floresta Amazônica está ali. De repente, 
percebe-se como é importante se preservar a Flores-
ta Amazônica no Amazonas, como em qualquer outro 
lugar. Mas ali há um modelo que segura, que susten-
ta. Só agradeço a V. Exª pelo que fez ontem. Vim aqui 
para me despedir desta fase do Senado, com um novo 
agradecimento à Casa, porque, sozinho, eu não iria a 
lugar algum. Foi preciso o apoio de pessoas como V. 
Exª e todos os demais Senadores. Foi uma votação 
que me deixou absolutamente devedor dos meus co-
legas e amigos de todos os partidos do Senado. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Nós é que 
temos de agradecer a V. Exª a iniciativa, trazendo luz, 
para que pudéssemos realmente dar continuidade à 
qualidade de investimento e a toda a história da Zona 
Franca de Manaus, que, felizmente, conheci profissio-
nalmente, como delegado de Polícia. Por várias vezes, 
estive na região, em combate ao crime organizado, e 
acompanhei de perto a evolução econômica daquele 
Estado, que tanto benefício tem trazido ao Brasil!

Senador Mozarildo, agradeço-lhe profundamen-
te o carinho de V. Exª, não só me concedendo a pala-
vra, mas também me orientando no discurso que eu 
deveria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Romeu Tuma, quero agradecer a 
oportunidade de ouvi-lo e, ao mesmo tempo, dese-
jar-lhe êxito na campanha. Que o povo de São Paulo 
reconheça o trabalho que V. Exª desenvolve aqui e o 
reconduza a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
PTB – RR) – Antes de anunciar o próximo orador, 
peço licença para ler dois expedientes que estão so-
bre a mesa.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Expediente lido vai à publicação.

Quero também submeter ao Plenário requeri-
mento de autoria da Senadora Serys Slhessarenko 
que está sobre a mesa.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2010

Com fulcro nos artigos 39 e 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicito autorização para 
ausentar-me do País de 13 a 19 de julho do corrente 

ano, para participar do Encontro “Global Polling pla-
tform to energize our democracy: Founding meeting”, 
em Bellágio, Itália.

O evento é organizado pela The Rockefeller Foun-
dation e pela Dalberg´s Non-Profit Incubator. A reunião 
de Bellágio será um grupo de trabalho focal, mode-
rada pelo Sr. José Maria Figueres (ex-presidente da 
Costa Rica e Ex-Diretor Executivo do World Econimic 
Forum). Na reunião, será explorada de forma prag-
mática como uma plataforma independente pode ser 
criada para reforçar, melhorar e expandir tomadas de 
decisão democráticas e incluir bilhões de pessoas que 
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hoje estão excluídos dos processos políticos locais e 
globais políticos.

Foram selecionados 20 participantes, com capa-
cidade e experiência para dar forma a este conceito e 
ajudar a criar uma plataforma que possa levar a uma 
profunda inovação no processo político global. Além 
da representação do Senado a lista de convidados 
inclui outros internacionalmente reconhecidos líderes 
da mídia online e redes sociais, as Nações Unidas, 
universidades, organizações da sociedade civil e im-
portantes fundações.

Tendo em vista a indicação do nome desta parla-
mentar por parte da Presidência da Casa e a aprovação 
da mesma pela Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal, solicito a autori-
zação para ausentar-me do País.

Sala das Sessões – Serys Slhessarenko Sena-
dora da República.

 
Ofício GSSS nº 207

Brasília, 29 de junho de 2010

Excelentíssimo Senhor Senador
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Assunto: Indicação para Representar o Senado em 
Evento Internacional.

Senhor Presidente,
Ocorrerá em Bellágio na Itália, entre os dias 13 

e 16 de julho, o Encontro para uma Plataforma Global 
de Votação, organizado pela Rockfeller Foundation, 
voltado para a discussão de profundas modificações 
globais nos processos eleitorais, com o objetivo de 
permitir que cidadãos de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento tenham canais mais eficientes de 
participação política.

Tendo em vista a pertinência dos temas a serem 
abordados e a impossibilidade de disponibilização de 
passagens aéreas pelos organizadores, gostaria de 
solicitar a gentileza de que fosse considerada a minha 
designação, como Representante do Senado Federal, 
para custeamento das referidas passagens e diárias.

Atenciosamente, – Serys Slhessarenko, Sena-
dor da República.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A matéria encontra-se instruída pela Comis-

são de Relações Exteriores e Defesa Nacional com 
parecer favorável.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.043, DE 2010

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Ofício GSSS nº 
207, de 2010, da Senadora Serys Slhessa-
renko, que requer ao Presidente do Senado 
Federal sua indicação para representar o 
Senado em evento internacional”.

Relator: Senador

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Ofício GSSS nº 207, de 29 de junho de 2010, da 
Senadora Serys Slhessarenko, pelo qual a Senadora 
requer sua indicação para representar esta Casa no 
Encontro para uma Plataforma Global de Votação, or-
ganizado pela Rockfeller Foundation, a ser realizado 
em Bellágio, na Itália, entre os dias 13 e 16 de julho 
próximo.

II – Análise

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, prevê que “a  ausência do Senador, quando 
incumbido de representação da Casa ou, ainda, no 
desempenho de missão no País ou no exterior, de-
verá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que 
seja ouvida a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver maior 
pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, 
do Regimento Interno, o Requerente informa que es-
tará ausente do País no período de 13 a 16 de julho 
de 2010, e solicita as necessárias providências para 
o pagamento de diárias e passagens aéreas em seu 
favor.

III – Voto

Diante do exposto e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
da Senadora Serys Slhessarenko.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010.

19ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 35115 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL20



35116 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Fica a Senadora Serys Slhessarenko autorizada 

a desempenhar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra ao Senador Jayme Cam-
pos, do Democratas do Mato Grosso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, serei o mais rápido possível, até porque 
estou com a tripulação pronta para decolar, já. Vou a 
Cuiabá e ao interior do Estado. Se possível, vou a Água 
Boa, no Baixo Araguaia, no dia de hoje.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
nação que investe em educação amplia seu capital hu-
mano e alarga as portas para o futuro. Há algum tem-
po, o Brasil se apercebeu de que só se tornará uma 
nação rica, onde todos tenham oportunidades iguais, 
quando a qualidade do ensino se tornar universal e o 
acesso a ele atingir todas as camadas sociais e todas 
as regiões do País. 

Sabemos que o Brasil é uma nação com mui-
tas realidades diferentes e conflitantes. O Brasil do 
Nordeste não é o mesmo Brasil do Sul; suas culturas 
são equidistantes e heterogêneas. Muitas vezes, o 
que se ensina no Centro-Oeste tem um peso relativo 
se comparado com o que se aprende nas escolas do 
Norte. Portanto, o Brasil convive com muitas nações 
dentro de si. 

Como nossa índole é ordeira e pacífica, isso 
nos fortalece e nos torna um país plural. Somos uma 
nação rica de hábitos e costumes e sólida em nossa 
convicção patriótica. O Brasil pode ter muitas culturas 
convivendo em seu âmago, mas a noção de democra-
cia e respeito às suas instituições é uma só. 

Gostaria de informar aos meus pares nesta Casa 
que a capital de Mato Grosso, Cuiabá, avançou muito 
na área do ensino fundamental. Segundo estatísticas 
do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica, divulgadas na última segunda-feira, nossa capital 
saltou do 14º para o 7º lugar no ranking da qualidade 
de ensino da 5ª à 8ª série, nos últimos dois anos. É 
um resultado extraordinário, que envolve a capacitação 
profissional, a recomposição dos salários dos profes-
sores e a luta decisiva contra a evasão escolar. 

Esses números, Senadora Serys, atestam o com-
promisso do ex-Prefeito cuiabano Wilson Santos com 
o setor educacional, mesmo comportamento assumido 
pelo seu sucessor, o atual Prefeito Francisco Galindo. 
Wilson realizou um trabalho respeitável em todas as 
áreas do ensino público municipal, inclusive criando 
alternativas para a educação em nível superior, com 
a criação de cursinhos pré-vestibulares públicos e a 
aquisição de vagas em universidades privadas para 
estudantes de baixa renda.

Agora, os dirigentes da Secretaria Municipal de 
Educação de Cuiabá almejam colocar nossa capital 
entre as cinco melhores posicionadas no ranking na-
cional da qualidade de ensino até 2013. É uma tarefa 
árdua, mas, pelo que se prosperou até o momento, 
devemos acreditar no projeto encabeçado pelo Pre-
feito Francisco Galindo.

Atualmente, Cuiabá conta com 97 escolas muni-
cipais e com pouco mais de 50 mil alunos matriculados 
nessas unidades. Os técnicos do setor consideram que 
o desempenho positivo no índice da qualidade do en-
sino deve-se, basicamente, a dois fatores: o aprimora-
mento nas técnicas de aprendizagem nas disciplinas 
de Matemática e Português, bem como a contenção 
da evasão escolar.

Outro fator que contribuiu para a evolução nesse 
setor é a recomposição salarial dos professores, que 
em Cuiabá recebem um dos maiores pisos do País, 
com vencimentos de R$1.125,00 por vinte horas se-
manais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre tantas 
notícias ruins que recebemos cotidianamente sobre o 
setor público do País – como veio aqui o Senador Ro-
meu Tuma colocar sobre a questão da segurança, da 
droga etc. –, acho que é um motivo de júbilo informar 
que a educação cuiabana progrediu tanto nos últimos 
anos. Especialmente para mim, é uma satisfação trazer 
boas notícias de Mato Grosso, um Estado que avan-
çou muito na área econômica e que agora começa a 
apresentar resultados em seus índices de desenvol-
vimento social.

Sabemos que a educação é a mãe de todos os 
avanços humanos, pois a própria natureza da evolu-
ção do homem se dá a partir do compartilhamento da 
sabedoria. Ensinar é o dom mais precioso de nossa 
espécie, é uma virtude que nos diferencia e nos faz 
antever o nosso futuro. 

Portanto, Sr. Presidente, como disse que se-
ria curta a minha fala, cumprindo meu compromisso, 
quero dizer que é prazeroso quando, às vezes, venho 
a esta tribuna e trago dados positivos com relação 
a Mato Grosso, sobretudo desta feita, em relação à 
educação da capital cuiabana, em que o ex-Prefeito 
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Wilson Santos realmente fez um trabalho competente, 
um trabalho vigoroso, que permitiu que Cuiabá saísse 
do 14º no ranking nacional para ser o 7º nos avanços 
do ensino de 5ª a 8ª série.

E nós, que já tivemos a primazia também de ser-
mos Governador do Mato Grosso, três vezes Prefeito 
da segunda maior cidade do Estado, que é Várzea 
Grande, tivemos, naquela oportunidade, grandes avan-
ços, dentre eles, invoco o testemunho da Professora 
Serys, nós implantamos a Universidade Estadual do 
Mato Grosso, que hoje, indiscutivelmente, é orgulho, 
sobretudo para aqueles que talvez não teriam aces-
so às escolas privadas, às universidades em que têm 
que pagar R$1.000,00 a R$1500,00. Nós a implan-
tamos e demos a oportunidade a dezoito mil alunos 
hoje matriculados naquela universidade de terem seu 
terceiro grau.

Portanto, quero cumprimentar aqui, desta tribuna, 
o meu querido amigo e ex-Prefeito de Cuiabá Wilson 
Santos, para quem antevejo um futuro extraordinário. 
Hoje, candidato da coligação PSDB/Democrata/PTB, 
indiscutivelmente, será vitorioso nas urnas em 3 de 
outubro, pelo operoso e competente trabalho que fez 
diante dos cargos que exerceu: duas vezes Prefeito 
de Cuiabá, duas vezes Deputado Federal, Deputado 
Estadual, Vereador. Enfim, quero aqui, nesta oportu-
nidade, cumprimentar tanto ele, o ex-Prefeito Wilson 
Santos, como também seu Vice-Prefeito e atual Pre-
feito, Francisco Galindo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, pela Liderança do PT, ao 
Senador Eduardo Suplicy, de conformidade com o 
Regimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela Liderança. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadora Serys 
Slhessarenko, Senador Arthur Virgílio, Senador Jayme 
Campos, eu quero hoje transmitir aos brasileiros, aos 
Srs. Senadores e às Srªs Senadoras o sucesso que 
aconteceu quando da realização, na semana passada, 
do XIII Congresso Internacional da Bien, Basic Income 
Earth Network, a Rede Mundial da Renda Básica. Se-
gundo todos os seus participantes – sobretudo, tivemos 
a presença de quatro dos cofundadores da Bien, o que 
ocorreu em 1986, na Bélgica, em Louvain: os Profes-
sores Philippe Van Parijs, Claus Offe, Guy Standing e 
Robert van der Veen –, mas também, de acordo com 
a impressão dos co-chairs da Bien, Karl Widerquist, 
Ingrid van Niekerk e tantos outros, esse foi o maior, 
o mais produtivo, o mais substancioso Congresso da 
Rede Mundial da Renda Básica. 

Mais de quinhentas pessoas participaram, inclusi-
ve com a forte presença de estudantes da Universidade 
de São Paulo, sobretudo da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da USP, mas também 
de outros departamentos, das Faculdades de Ciências 
Sociais e todas as demais, de Engenharia, Medicina 
etc. Ainda houve a participação de estudantes que vie-
ram de longe, da Universidade Federal do Maranhão, 
da Universidade da Bahia, da Universidade de Santa 
Catarina, da Universidade de Maringá, do Rio Grande 
do Sul, e assim por diante.

Noventa e duas pessoas de mais de trinta países 
vieram do exterior. Cento e cinquenta e oito brasileiros 
participaram. Houve 61 mesas redondas e nada menos 
do que 198 trabalhos foram apresentados.

Pode uma renda básica incondicional, paga a todo 
cidadão, rico ou pobre, ser um instrumento de justiça 
e paz? Pois bem, a renda básica, como um direito à 
cidadania, para promover a justiça e a paz, foi o tema 
central desse XIII Congresso Internacional da Rede 
Mundial da Renda Básica. 

Antes da conferência, os executivos e principais 
dirigentes da Bien foram recebidos pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em longa audiência: uma 
hora e quarenta minutos. O Presidente Lula explicou, 
depois de ter ouvido cerca de quinze desses dirigen-
tes e professores eméritos, inclusive o bispo Zephania 
Kameeta, da Namíbia, Presidente da coalizão por uma 
Renda Básica de Cidadania na Namíbia, Guy Standing 
e tantos outros, o próprio Karl Widerquist, Ingrid van 
Niekerk e outros dirigentes da Bien, o Presidente, de-
pois de ouvir a todos, explicou como é que os objeti-
vos da Bien estavam em parte sendo atendidos pelos 
programas sociais brasileiros.

Nunca, em três dias, um conjunto de trabalhos 
tão grande – mais de quarenta – foi realizado, somente 
sobre a análise do Programa Bolsa Família, num nível 
de excepcional qualidade. E, ali, examinamos os desa-
fios que devemos enfrentar para pavimentar o caminho 
na direção da Renda Básica de Cidadania. 

Programas que requerem a declaração da ren-
da, como o Bolsa Família, inevitavelmente enfrentam 
um problema de implementação justa no contexto de 
uma economia com alto grau de informalidade, como 
acontece com a economia brasileira. Com o amadu-
recimento e a expansão do programa, há um número 
crescente de pessoas que corretamente dizem: “Isso é 
injusto! Meu vizinho ganha mais do que eu e recebe o 
Bolsa Família, enquanto eu, não”. Uma Renda Básica 
de Cidadania acabaria com centenas de milhares de 
casos de injustiça simplesmente ao se pagar, ao se 
estender o benefício a toda e qualquer pessoa, não 
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importando a sua origem, raça, sexo, idade, condição 
civil ou socioeconômica. 

Não seria injusto ou até mesmo absurdo pagar 
o benefício para os ricos? Não, uma Renda Básica 
de Cidadania não tornaria os ricos mais ricos, porque 
eles pagarão para a sua própria Renda Básica de Ci-
dadania. E isso acontece, seja quando...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...ela é financiada por meio da taxação sobre a renda 
ou sobre transações, consumo ou emissões de car-
bono. Uma tributação justa e efetiva é complemento 
crucial de uma Renda Básica de Cidadania.

Sr. Presidente, V. Exª está...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – (Fora do microfone.) 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Não, V. Exª, por favor... Pela ordem. V. Exª... 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Eu marquei cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Não. Não são cinco minutos! Eu estou falando como 
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Como Líder, cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, Sr. Presidente, vou pedir a gentileza...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Vou lhe dar mais tempo. Comecei a marcar 
dois minutos após V. Exª começar a falar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não, todo líder aqui tem direito a falar bem mais, na 
prática, efetivamente. E eu peço a gentileza de assim 
considerar, dado inclusive que somos poucos hoje 
em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Regimento não se altera porque tem pou-
ca gente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A 
transição de um sistema de transferência focalizado 
para o sistema universal não é melhor para...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª já tirou o som. Não é possível, Sr. Presidente!

Mas é melhor para os pobres. Elimina as arma-
dilhas de dependência, o estigma, os altos custos de 
controle, normalmente associados às exigências em 
programas como o Bolsa Família. Será melhor para os 
ricos ao perceberem as vantagens de todos vivermos 
numa sociedade onde prevaleçam os valores e a prá-
tica da solidariedade.

O congresso foi uma oportunidade fantástica para 
ouvirmos o que acontece em tantos lugares do mundo, 
para compararmos, por exemplo, as experiências do 
Alasca, já de 27 anos, que fizeram do Alasca o mais 
igualitário dos cinquenta Estados norte-americanos. A 
experiência da Namíbia, em Otjivero, e de Santo Antônio 
do Pinhal – os dirigentes da Bien estiveram visitando, 
no sábado último, Santo Antônio do Pinhal, onde foram 
recebidos pelo Prefeito, José Augusto Guarnieri Perei-
ra, pela Srª Presidente, Dona Raquel –, a experiência 
de Quatinga Velho; na Índia, em Bihar e Gujarat. E foi 
o momento de ouvir a entusiástica criação de redes 
de renda básica na Coréia, no Japão, na Itália e so-
bre os últimos desenvolvimentos da rede alemã, que 
hospedará o IV Congresso Internacional da Bien, em 
Munique, em 2012.

Mas as notícias mais surpreendentes vieram do 
Irã. Em janeiro de 2010, o parlamento iraniano apro-
vou, por margem estreita, a Lei do Subsídio Focaliza-
do, que combina duas medidas, Presidente Mozaril-
do: primeiro, acaba com um grande subsídio implícito 
para o consumo do combustível, elevando o preço 
tão baixo do petróleo para os consumidores irania-
nos ao nível do preço internacional; segundo, o preço 
foi compensado pela elevação do padrão de vida da 
população em geral, com a introdução de um paga-
mento mensal de uma renda em dinheiro, para todos 
os cidadãos, de aproximadamente R$40,00. Os ricos, 
que consomem, direta ou indiretamente, mais petróleo 
em média não serão plenamente compensados pelo 
aumento do preço, mas os pobres serão mais do que 
compensados. A lei, que vai entrar em vigor em 21 
de setembro, deverá promover um uso mais eficiente 
do recurso natural escasso e reduzir o nível de desi-
gualdade social. Trata-se de uma iniciativa de grande 
interesse, que será certamente estudada por todos os 
países interessados.

Quero dizer, diante das observações ainda ontem 
colocadas pelo candidato à Presidência José Serra, 
do PSDB e do DEM, que vai mais do que dobrar – vai 
passar de 13 milhões para 26 milhões de famílias que 
receberão o Bolsa Família –, na verdade, o caminho 
próprio será caminharmos na direção, se fosse hoje, 
de os 192 milhões de brasileiros receberem a Renda 
Básica de Cidadania.

Aliás, está no programa, entregue oficialmente 
por todos os partidos da coligação “Para o Brasil Se-
guir Mudando”, no capítulo sobre a grande transfor-
mação, que, no Governo de Dilma Rousseff, haverá 
a transição do Bolsa Família para a Renda Básica de 
Cidadania incondicional, como um direito de todos de 
participar da riqueza da Nação, conforme previsto na 
Lei nº 10.835, de 2004, aprovada por todos os partidos 
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no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 
Lula em 8 de janeiro de 2004.

A Senadora Marina Silva já me informou que tam-
bém está a favor, assim como o candidato Plínio de 
Arruda Sampaio, portanto do PV e do PSOL. E tenho 
a convicção de que José Serra sabe perfeitamente que 
o Congresso Nacional já aprovou, consensualmente – 
todos os partidos o fizeram –, essa Lei nº 10.835.

Aqui, anexa, Sr. Presidente, está a lista dos tra-
balhos e palestras apresentados no XIII Congresso 
Internacional da Bien. Quero aqui fazer o agradeci-
mento ao Diretor Carlos Roberto Azzoni, da FEA, que 
deu guarida a que houvesse tamanho sucesso nesse 
encontro internacional. 

Também quero, mais uma vez, agradecer a co-
laboração do Ziraldo, que, com Uma História Feliz, 
de forma tão didática, com seus desenhos, colocou, 
para que todas as pessoas compreendam, inclusive 
as crianças, por que todo brasileiro e brasileira – in-
clusive os estrangeiros residentes no Brasil há cinco 
anos ou mais – passarão a ter parte na riqueza desta 
Nação, explicando que isso significará a expansão do 
grau de liberdade e de dignidade para todos os seres 
humanos no Brasil.

Para aquela moça que, por falta de alternativa, 
é levada a vender seu corpo; para o rapaz que se vê 
instado a se tornar um membro da quadrilha de nar-
cotraficantes; ou para o trabalhador rural que não en-
contra outra forma de sobrevivência que não seja a de 
se submeter à condição de semiescravidão, a Renda 
Básica de Cidadania possibilitará que, daqui para frente, 
uma vez implementada, todos tenham a liberdade de 
dizer “não” a essas atividades e de aguardar – quem 
sabe, fazendo um curso de qualificação profissional – 
um trabalho mais de acordo com sua propensão, com 
sua vocação.

Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
por sua tolerância. 

Cumpri a palavra com a minha querida Senadora 
Serys Slhessarenko, que poderá, assim, estar no seu 
compromisso, conforme combinamos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 

RR) – Senador Suplicy, quero só dizer que V. Exª usou 
a tribuna durante 14 minutos, fora o tempo que não 
marquei. Portanto, não houve qualquer cerceamento 
à fala de V. Exª.

Quero, portanto, agora, com muita honra, passar 
a palavra à nobre Senadora Serys Slhessarenko, do 
pujante Estado do Mato Grosso.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti, 

que preside esta sessão do Senado da República; obri-
gada, companheiro Senador Suplicy, a quem pedi que 
falasse o mínimo possível. Ele se esforçou. 

Sabemos que, quando assumimos a palavra, há 
tanta coisa para dizer, e sempre o tempo é pequeno, 
não é, Senador?

Senhores telespectadores, senhoras e senhores, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vou falar hoje sobre 
duas temáticas. A primeira é quase uma continuidade, 
porque vou falar da educação em Mato Grosso. 

O Senador Jayme Campos falou, há poucos ins-
tantes, sobre a melhoria da qualidade do ensino no 
Município de Cuiabá, na nossa capital. São muito im-
portantes, realmente, os dados que ele colocou aqui.

A qualidade é importante, a quantidade é fun-
damental. Todos têm de ter o direito à escola, têm de 
ter esse espaço assegurado, mas é preciso ser uma 
escola também de qualidade, uma escola que busque 
a transformação. As pessoas, as crianças, os jovens, 
os adultos precisam ter conhecimento da sua realida-
de, porque só quem conhece compreende e só quem 
compreende é capaz de buscar a transformação. Então, 
a educação tem que ser para a transformação. 

Digo sempre que o importante não é saber que 
um mais um são dois, que dois mais dois são quatro. 
O importante, sim, é saber que um mais um são dois 
e que dois mais dois são quatro, mas a favor de quem 
e contra quem a soma, a subtração, a divisão e a mul-
tiplicação trabalham.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senadora?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador Suplicy.

O SR. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A 
preocupação em atender V. Exª fez com que eu deixas-
se de falar uma coisa da maior gravidade, se eu não 
mencionar. Permita-me só acrescer. Quero agradecer 
à Professora Lena Lavinas, à Professora Célia Lessa 
Kerstenetzky e ao Professor Fábio Waltenberg, que 
foram aqueles que coordenaram todo o empenho de 
dezenas de pessoas que colaboraram para o sucesso 
referido. Peço apenas que conste do meu pronuncia-
mento esse agradecimento da maior importância. Peço 
à Taquigrafia que considere essas minhas palavras. 
Muito obrigado, Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Ótimo, Senador. Com certeza, será agregado 
ao seu discurso. 

Eu gostaria aqui...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senadora 

Serys, V. Exª me permite?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT) – Pois não. É um aparte, Senador?
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É um apar-
te.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Concedo um aparte ao Senador Arthur Vir-
gílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Para agrade-
cer a V. Exª e ao seu partido a participação essencial no 
processo de aprovação daquelas PECs tão relevantes, 
ontem, e, no meu caso, muito especificamente, no que 
toca ao meu Estado, a prorrogação do Polo Industrial 
da Zona Franca de Manaus, que deixou de ser vista 
com preconceito por quem quer seja aqui no Senado. 
Foram sete anos e meio de discussão sobre ela, e 
creio que hoje compreendemos aqui – o Brasil come-
ça a compreender – que aquele polo é um patrimônio 
do País, não pertence a ninguém. Então, não é vitória 
individual de quem quer que seja, é vitória coletiva do 
Senado. E quero fazer este agradecimento, de manei-
ra muito clara, a V. Exª e ao Senado na sua pessoa, 
porque lá estão a segurança nacional – isso Castello 
Branco previra –, o desenvolvimento de uma área es-
tratégica – isso Roberto Campos e Castello Branco 
previram – e, agora, a questão ecológica, a questão 
do clima mundial. Então, foi uma grande ajuda. Espero 
que a Câmara se desincumba, como o Senado o fez, 
desse dever. Vamos ajudar nisso. Há entendimento 
entre governo e oposição. Aqui, já ressaltei que o pre-
sidenciável do meu partido já disse que quer perenizar 
a Zona Franca, mas o seu partido, com o Ministro Pa-
dilha falando em nome do Presidente, também trans-
mitiu à base a orientação para a aprovação da PEC, 
o que foi essencial. Então, deixou de ser uma coisa de 
governo e oposição: foi um relacionamento nobre que 
se estabeleceu. Louvo que tenha sido assim. Portanto, 
quero reiterar o agradecimento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senador Arthur Virgílio, com certeza, o que foi 
aqui aprovado ontem com relação à prorrogação da 
Zona Franca foi mérito de todos, porque foi algo feito 
por unanimidade e com extrema justiça. 

Agora, temos de considerar, Senador Arthur Vir-
gílio, a sua determinação. Realmente, a forma como V. 
Exª tratou a questão foi a correta, foi como ela deveria 
ser tratada. É uma coisa grandiosa, é uma coisa mui-
to maior. Era uma conquista muito maior e necessária 
para o Brasil como um todo, não só para o Amazonas. 
A sua determinação, a sua vontade, a sua busca nessa 
conquista não foram algo passageiro. V. Exª Foi muito 
determinado, atuando junto, de todas as formas, aos 
setores possíveis, para chegar ao entendimento a que 
se chegou ontem. Então, realmente, foi a sua deter-
minação que fez isso acontecer com a agilidade que 
houve no dia de ontem. 

Agora, esperamos que a Câmara trate a ques-
tão também da mesma forma e que os Líderes de lá 
consigam fazer o trabalho que V. Exª conseguiu fazer 
aqui, para rapidamente aprovar a matéria, porque é 
algo extremamente essencial para o Amazonas e para 
o nosso País. 

Parabéns a V. Exª pela forma de atuação. 
É realmente assim que temos que fazer política, 

tentando juntar as forças para aquilo que é melhor 
em cada setor, em cada região do nosso País e para 
o Brasil como um todo. Parabéns.

Como eu dizia, o Senador Jayme Campos há 
pouco falou da melhoria da Educação no nosso Mato 
Grosso e por isso vou fazer uma fala hoje sobre Edu-
cação no meu Estado. 

Mais uma vez, Mato Grosso foi um palco para um 
importante acontecimento. Uso essa tribuna para regis-
trar este fato extremamente significativo para o Brasil e 
muito especialmente para os movimentos sociais. 

No último sábado, dia 3 de julho, na cidade de 
Cáceres, Mato Grosso, a Universidade Estadual de 
Mato Grosso – UNEMAT – em convênio com o Go-
verno Federal, no Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária, o Pronera, concretizou o sonho de 
46 alunos com origem nos movimentos sociais. Esses 
estudantes são hoje reconhecidos pelo INCRA como 
assentados nas áreas de reforma agrária e concluíram, 
Senhores e Senhoras, o curso de agronomia. São os 
assentados lá, nos movimentos dos sem-terra de um 
modo geral, MST, MTA, enfim aqueles que buscavam 
um pedaço de terra. E hoje temos aí 46 alunos vindos 
lá da área rural, que fizeram o seu curso de agronomia 
e lá estão fixados.

Dos 60 alunos que começaram o seu curso, 46 
concluíram. E hoje, orgulhosamente, são agrônomos 
com especialidade em Agrotecnologia e Socioecono-
mia Solidária. É algo novo com certeza.

São, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assen-
tados de Mato Grosso, de Rondônia, de Minas Gerais, 
de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal 
e do Paraná. Parabenizo a Unemat, instituição que 
presta relevantes serviços à Mato Grosso e ao Brasil 
e hoje está presente em onze campi, localizados nos 
Municípios de Cáceres, Sinop, Barra do Bugres, Colí-
der, Alta Floresta, Alto Araguaia, Juara, Luciara, Nova 
Xavantina, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra.

Aproveito para parabenizar o Professor Adriano 
Silva, pela brilhante vitória da chapa 01 que, aliás, 
confirmou o seu favoritismo e venceu a eleição para 
o cargo de reitor da Universidade Estadual de Mato 
Grosso – há poucos dias, na semana que passou. O 
Professor Adriano pode contar com esta Senadora no 
seu esforço de promover um grande pacto entre as 
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várias correntes da comunidade universitária visando, 
cada vez mais, a consolidação da nossa Universidade 
Estadual de Mato Grosso.

Quando fui Secretária de Estado – já faz tempo, 
vinte anos atrás – nós batalhávamos pela consolida-
ção dessa Universidade. E hoje ela é uma Universi-
dade, que eu diria consolidada, mas ainda precisa de 
muito mais.

Assim como o meu colega Adriano – fui professora 
26 anos, só que foi na Universidade Federal – também 
entendo que somente com a coesão de acadêmicos, 
professores e técnicos será possível dar à Unemat a 
verdadeira dimensão de sua grandeza e responsabili-
dade no desenvolvimento humano, econômico e social 
do nosso querido Estado de Mato Grosso.

Voltando ao Pronera, este programa foi instituído 
em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria nº 10/98, 
do então Ministério Extraordinário da Política Fundiária. 
De 1998 a 2002, este Programa foi responsável pela 
escolarização e formação de 122.915 trabalhadores 
e trabalhadoras rurais assentados. De 2003 a 2008, 
promoveu acesso à escolarização e formação para 
cerca de 400 mil jovens e adultos assentados. Este é 
um resultado concreto do aproveitamento deste formi-
dável potencial do povo brasileiro. 

O Senador Cristovam Buarque e tantos outros 
educadores sabem que esta é uma atitude fantástica 
do Estado brasileiro, que está interiorizando cada vez 
mais as oportunidades educacionais, pelo entendi-
mento de que essa é uma forma segura e sustentável 
para o nosso crescimento.

Estamos atrasados e com uma divida enorme 
nesse setor. Este Governo, com o Ministro Fernando 
Haddad à frente da pasta de educação, tem se esfor-
çado para pagar essa dívida, mas precisamos acelerar 
e ganhar tempo. Também aqui nesta Casa estamos fa-
zendo a nossa parte. Aprovamos a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o 
Fundeb, que garante recursos, inclusive, para a melho-
ria salarial da categoria dos professores; e aprovamos, 
à época, o teto de R$ 950,00 como piso salarial para 
os professores da rede pública. Claro que esse piso já 
teve reajuste e, aliás, está precisando ter mais.

Padre Antônio Vieira dizia que: “A boa educação 
é moeda de ouro, em toda parte tem valor”. Tem valor, 
a educação, em qualquer lugar. E agora, com o cres-
cimento acelerado da economia nacional, estamos 
percebendo o alcance das palavras do Padre Antônio 
Vieira, e lembramo-nos de outro pensador, Derec Boki, 
americano, advogado e educador que foi presidente 
da prestigiada Universidade de Harvard que disse: “Se 
você acha que a educação é cara, tenha a coragem 
de experimentar a ignorância”. E parece-me ter sido 

o que experimentamos por longos anos. Mas a coisa 
está mudando. 

O Pronera tem como missão a promoção do 
acesso à educação formal em todos níveis, aos tra-
balhadores e às trabalhadoras das áreas de Reforma 
Agrária, desenvolvendo ações de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) – alfabetização, ensino fundamental e 
médio; cursos profissionalizantes de nível médio, supe-
rior e especialização. É executado pelas instituições de 
ensino, que fazem convênio ou termo de cooperação 
com o Incra para o desenvolvimento das ações. São as 
secretarias municipais e estaduais de educação, uni-
versidades estaduais e federais, escolas técnicas, ins-
titutos federais, além de instituições de ensino privado, 
sem fins lucrativos, como as escolas Família Agrícola, 
Universidades Comunitárias, entre outras.

Tem como objetivo geral, Senhores e Senhoras, 
fortalecer a educação nas áreas de reforma agrária, 
estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e co-
ordenando projetos educacionais; utilizando metodo-
logias voltadas à especificidade do campo, tendo em 
vista contribuir para a promoção do desenvolvimento 
sustentável.

Nesse particular, Senhores e Senhoras, o Pro-
nera vem desenvolvendo ações de EJA, Cursos Téc-
nico-Profissionalizantes de nível médio – Técnico em 
Administração de Cooperativas, Técnico em Saúde 
Comunitária, Técnico em Comunicação, para citar al-
guns exemplos, e nível superior: Pedagogia, História, 
Geografia, Sociologia, Ciências Naturais, Agronomia, 
Medicina Veterinária, entre outros, por meio de meto-
dologias específicas que consideram o contexto sócio-
ambiental e a diversidade cultural do campo em todos 
os Estados do território nacional.

Somente em 2009, 17.478 jovens e adultos das 
áreas de reforma agrária passaram pelo processo de 
educação formal, pública e de qualidade, matriculados 
em 76 cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
Nível Médio Técnico – Profissionalizante e Cursos Su-
periores, todos desenvolvidos por meio da Pedagogia 
da Alternância, que lhes permite estudar e capacitar-se 
profissionalmente para os desafios da Reforma Agrá-
ria e do desenvolvimento rural, sem abandonarem os 
seus locais de moradia e trabalho no campo.

Tais resultados se efetivaram e se efetivam por 
meio de sólidas parcerias com os movimentos sociais 
e organizações do campo, por meio das universidades 
federais, estaduais, municipais e comunitárias de todo 
o País. São 46 (quarenta e seis) instituições públicas e 
comunitárias realizando permanentemente ações de 
educação de jovens e adultos assentados e assentadas, 
nos diversos níveis, em parceria com o Pronera.
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Senhores e Senhoras, a educação, eu dizia aqui 
no início da minha fala, tem de ser feita, realmente, para 
a busca da mudança da realidade. Do contrário, é a 
mesmice, e a mesmice demora muito para dar alguma 
contribuição para a transformação da sociedade. Só a 
educação para a transformação, só a educação leva 
aquele que a está recebendo e aquele que está pas-
sando também, porque o processo de ensino e apren-
dizagem é uma via de mão dupla; cada um que está 
ensinando está constantemente aprendendo também 
com aqueles a quem está ensinando. Só quem ensina, 
dentro de uma realidade, a conhecer uma realidade e 
dizer e mostrar que aquela realidade pode ser alterada 
por aquelas pessoas que estão ali, só elas podem dar 
a principal contribuição para a transformação, para a 
melhoria da qualidade de vida. E só quem conhece, 
eu já disse aqui, é capaz de compreender, e só quem 
compreende é capaz de transformar. 

Então, essa educação transformadora é que po-
derá, sim, dar a grande contribuição para que se ace-
lere o processo de desenvolvimento econômico com 
sustentabilidade ambiental em nosso País, trazendo 
a grande contribuição para a superação dos bolsões 
de pobreza, de miséria e a melhoria, com certeza, da 
qualidade de vida da nossa população.

Senhores e senhoras, eu disse que ia falar sobre 
dois temas. O outro é um tema extremamente chocante 
que temos vivenciado nos últimos dias. 

As pessoas que me veem falando desta tribu-
na seguidamente, Sr. Presidente, ouvem, constatam, 
me ouvem falando da questão da mulher sabem que 
essa é uma bandeira grandiosa em todos os senti-
dos especialmente no que tange à proteção contra a 
violência, á profissionalização das mulheres, ao coo-
perativismo, ao empoderamento das mulheres com 
relação ao trabalho. 

Na terça-feira desta semana, realizamos uma 
belíssima sessão solene, e este plenário esteve lota-
do de pessoas que participam do cooperativismo em 
nosso País. Esteve conosco, aqui na Presidência, o Dr. 
Márcio Freitas, Presidente da OCB – Organização das 
Cooperativas do Brasil. O cooperativismo internacional 
se mobilizou em âmbito internacional pelo empodera-
mento da mulher nessa questão da busca, da ajuda, da 
contribuição da mulher para o desenvolvimento econô-
mico, especialmente por meio do cooperativismo.

E nós estamos nesta luta contra a discrimina-
ção da mulher no trabalho, contra a discriminação da 
mulher na política, contra a violência contra a mulher, 
enfim, pelo engrandecimento, pela melhoria, pela par-
ticipação da mulher na sociedade.

No dia 9 de março deste ano, em sessão solene 
realizada aqui no Senado Federal em homenagem ao 

Dia Internacional da Mulher, protestei contra as decla-
rações do goleiro Bruno. Fiz realmente um protesto 
contundente, contundente – repito. Em 9 de março fiz 
um protesto contra declarações do goleiro Bruno no 
episódio que envolveu a briga do atacante Adriano 
com sua noiva Joana Machado. Nessa briga em que 
o Adriano deu tapas na noiva em público, o jogador do 
Flamengo, o Bruno, disse: “Quem nunca tascou, saiu 
na mão contra uma mulher?” e eu disse desta tribuna: 
“Vocês são figuras públicas, figuras amadas pelos bra-
sileiros e pelas brasileiras. Não podem dar esse mau 
exemplo de chegar em público e dizer [como o Bruno 
disse] que todo mundo espanca mulher. “Quem ainda 
não bateu numa mulher?”. Diante dessa afirmação 
horrorosa, ele já mostrava ao Brasil a distorção da 
sua personalidade.

Muitos estão dizendo: “Ah, a Senadora Serys diz 
sempre e disse naquele dia que quem bate mata”. On-
tem mesmo, um Senador dizia, nesta tribuna, que eu fiz 
a morte anunciada. Realmente, todas as providências 
têm que ser tomadas contra essas personalidades dis-
torcidas, essas personalidades que fazem esse tipo de 
afirmação. Eu falava exatamente dessa figura há três 
meses, em março – março, abril, maio, junho.

Agora, dia 29 de junho, também protestei, desta 
tribuna, contra a agressão que o Vereador Lourivaldo 
Rodrigues de Moraes, de Pontes e Lacerda, no meu 
Estado do Mato Grosso, fez contra a repórter Márcia 
Pache, da TV Centro-Oeste, filiada ao SBT. Um absurdo 
devidamente registrado pela televisão e que ganhou 
manchetes em sites do mundo todo. A jornalista fez 
uma pergunta ao Parlamentar, que respondeu com 
um tapa no rosto da repórter. Ela caiu e bateu com a 
cabeça no chão. E eu repeti: quem bate mata.

Vendo as cenas dessa violência em Mato Gros-
so, o mínimo que todos esperavam era que o agressor 
covarde saísse algemado, indo direto para a prisão. 
Isso, porém, não ocorreu. Talvez, Sr. Presidente, se a 
agressão tivesse sido contra um repórter, um homem, 
o agressor não tivesse toda essa sorte.

A impressão que fica, senhores e senhoras, é 
que certas autoridades deste País, quando se trata 
de agressão à mulher, somente agem quando o pior 
já ocorreu.

Sem querer me precipitar em ilações, parece-me 
que, no caso do goleiro Bruno e dessa jovem mãe, o 
que ocorreu foi exatamente isto: a confirmação de uma 
tragédia anunciada e, o que é, tragédia devidamente 
registrada em delegacia e com o conhecimento do MP 
do Rio de Janeiro..

Só pode ser isso. Vejam que somente agora, oito 
meses após Eliza, essa jovem de 25 anos, ter registrado 
a primeira acusação contra o goleiro, o Ministério Pú-
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blico do Rio o denunciou por lesão corporal, sequestro 
e cárcere privado, ou seja, precisou que o Brasil e o 
mundo assistissem estarrecidos aos horrores de um 
crime anunciado para se pronunciar.

Essa denúncia, senhoras e senhores, se refere 
à queixa contra o jogador feita em outubro de 2009 
por Eliza na Delegacia de Atendimento à Mulher de 
Jacarepaguá no Rio de Janeiro. A acusação resultou 
na abertura de inquérito, e a polícia chegou a pedir à 
Justiça proteção à Eliza, conforme revelou reportagem 
do jornal Folha de S.Paulo no sábado.

O absurdo é que nenhuma medida foi tomada até 
o desaparecimento dela no início de junho. A descul-
pa era que o exame do IML não estava pronto. Essas 
informações, Sr. Presidente, são da própria Folha de 
S.Paulo que reproduzo. O exame atestaria tentativa 
forçada de aborto, pois Eliza estava grávida suposta-
mente de Bruno. O goleiro, além de agredir, teria feito 
a ex-namorada tomar algum tipo de chá abortivo por 
rejeitar a criança.

Agora, após constatado o crime que me parece 
mesmo ter ceifado a vida dessa jovem mãe ( só pre-
cisa encontrar o corpo), o Promotor de Justiça pediu 
a prisão preventiva do goleiro Bruno. 

Notem o que justificou o Promotor para prender 
Bruno: 

Os elementos dos autos demonstram que o de-
nunciado tem personalidade distorcida, sempre agin-
do com brutalidade e acompanhado de seguranças. 
Inclusive todos nós sabemos das declarações dadas 
pelo denunciado nos jornais, indicando que se trata de 
uma pessoa que não se importa em utilizar de violên-
cia física, principalmente contra mulheres.

Mas se tudo isso que afirma o MP é verdade e 
de conhecimento dessas autoridades, teria que ter tido 
ação preventiva para impedir esse ato de crueldade, 
esse verdadeiro filme de horror. 

Faço questão, Sr. Presidente, de reproduzir o 
que aconteceu, de acordo com a reportagem do jornal 
Folha de S.Paulo, e o faço para ficar registrado nos 
Anais desta Casa esse caso escabroso de violência 
contra uma mulher.

Eis os fatos conhecidos: um adolescente de 17 
anos, localizado na casa do goleiro Bruno, confirmou 
à polícia nesta terça-feira a morte da jovem Eliza e 
também deu detalhes sobre o suposto crime. 

De acordo com a reportagem do Jornal Nacional, 
da TV Globo, o garoto disse que foi convidado por Luiz 
Henrique Romão, o Macarrão, amigo e funcionário de 
Bruno, para levar Eliza ao sítio do goleiro em Esme-
raldas, Minas Gerais.

Segundo o depoimento, Macarrão já tinha pla-
nejado tudo e mandou o adolescente se esconder no 

porta-malas do carro Range Rover. No caminho, discutiu 
com Eliza, que tomou a arma que estava em sua mão 
e tentou atirar. A arma estava descarregada, e o ado-
lescente acabou desferindo três coronhadas na cabeça 
da jovem. Hoje um exame confirmou que as manchas 
encontradas no carro eram do sangue de Eliza.

Eliza foi mantida no sítio e passou a ser vigiada. 
Segundo o garoto, Bruno foi ao sítio e permaneceu 
lá por duas horas, quando exigiu que seu problema 
fosse resolvido.

No dia seguinte, Eliza e o filho dela foram levados 
até um local próximo a Belo Horizonte, onde foram re-
cebidos por um homem chamado Neném.

O adolescente disse que Neném pegou Eliza, 
amarrou seus braços e a sufocou. Em seguida pediu 
que todos deixassem o local. Mas o jovem disse ter 
visto o homem passar carregando um saco e jogar a 
mão de Eliza dentro de um canil com quatro cães da 
raça rottweiler. O adolescente disse que os ossos dela 
foram concretados no mesmo local. 

Infelizmente, este é mais um caso triste que ga-
nha repercussão mundial, revelando o quanto preci-
samos avançar e o quanto precisamos refletir sobre 
o ocorrido. Infelizmente, esta distorção de um homem 
machista e reacionário, fraco emocionalmente, está 
muito presente, em cada canto deste País, nos diver-
sos Brunos que existem por aí.

Finalizo cumprimentando a Secretaria de Justi-
ça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal 
(SEJUS) que está promovendo, nesta quinta-feira, 
8 de julho, uma ação conta a Violência Doméstica e 
Sexual. O local escolhido foi a plataforma superior da 
Rodoviária do Plano Piloto, por onde passam aproxi-
madamente 700 mil pessoas por dia.

Lá foram montadas tendas que estão oferecen-
do assistência social, psicológica e jurídica para a 
população. O objetivo, segundo a Subsecretária para 
Assuntos da Mulher, Marta Regina Leite, é orientar 
e conscientizar sobre as várias formas de violência. 
Disse ela: “Nós vamos distribuir folhetos e cartilhas, 
explicar sobre a Lei Maria da Penha e dar toda a orien-
tação sobre quando, onde e como denunciar”, reforça 
a Subsecretária. 

O público também está sendo informado sobre 
os programas de atendimento a mulheres vítimas de 
violência e filhos até 12 anos de idade, ou adolescentes 
que sejam encaminhados por determinação judicial.

Precisamos, senhores e senhoras, dar efetivi-
dade às ações que impeçam a violência e, no futuro, 
não precisarmos noticiar ações tão lamentáveis como 
a do goleiro Bruno.

Senhores e senhoras, realmente é dramática a 
situação da violência contra a mulher. A gente recebe 
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quase que diariamente inúmeros casos – inúmeros 
casos – que vão de assassinatos brutais a qualquer 
outro tipo de violência: agressão, humilhação, agres-
são com palavras, agressão com ferimentos, enfim, 
toda sorte de agressão, seja lá física ou psicológica. 
Agora, como conquistar essa superação é que é o 
grande problema.

Existe a Lei Maria da Penha, existe lei para cá, 
lei para lá, lei de todo jeito, mas o que nós precisamos, 
realmente, é mudança de atitudes, é mudança de com-
portamento, é mudança, realmente, de entendimento 
da questão de direitos humanos, porque direitos da 
mulher são direitos humanos. É direito a gente saber 
que homens e mulheres têm absolutamente os mesmos 
direitos em nossa sociedade, que ninguém tem o direito 
de agredir ninguém – ninguém! – e ficar impune.

E aí eu faço aqui, encerrando a minha fala, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, e agradecendo muito, 
realmente, o tempo, porque me excedi um pouco, di-
zer quilo que repito sempre e de que precisamos nos 
conscientizar: é que na sociedade brasileira, e esses 
percentuais são mais ou menos mundiais, nós, mu-
lheres, somos 52% da população; e os outros 48%, 
absolutamente todos, os companheiros, homens, são 
nossos filhos. Todos, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Senador Arthur Virgílio, Senador Heráclito Fortes, Se-
nadores que estão aqui próximos de nós – absoluta-
mente todos –, são filhos de uma mulher.

Nós temos consciência – nós, mulheres, que 
batalhamos pelo respeito, pela igualdade aos nossos 
direitos na profissão, na política, na família –, que é 
muito profunda essa questão. Não podemos continuar 
achando que se pode cometer todo ato de violência 
contra uma mulher dentro da nossa casa, um ato de 
desrespeito a uma mulher.

Quantas mulheres de cabelos brancos, através 
dos tempos, já sofreram pela discriminação, pela humi-
lhação, muitas vezes pelo mandar calar a boca, como 
se ela não tivesse direito de se pronunciar em igual-
dade de condições com o seu companheiro? Quanta 
brutalidade as mulheres já sofreram? E o problema 
maior são as nossas crianças, os nossos pequeninos 
meninos que, crescendo nesse ambiente, vendo uma 
mulher ser desrespeitada, uma mulher, muitas vezes, 
ser espancada, uma mulher ser humilhada, vão achar 
que isso aí é normal; e ele, crescendo nesse ambien-
te, no futuro, pode agredir da mesma forma, porque 
é normal um homem agredir uma mulher. Se ele vê 
as mulheres do seu entorno sofrerem todo o tipo de 
agressão, vai crescer achando que pode também hu-
milhar, que pode agredir a sua colega de escola, a sua 
namorada, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã, as 
mulheres do seu entorno, sempre!

Então, precisa haver uma mudança de mentali-
dade. E entendermos que só se muda a sociedade se 
realmente tivermos esse entendimento de que todos 
somos iguais, de que temos que nos respeitar, que 
nós mulheres temos que respeitar os nossos filhos. E 
quando digo os nossos filhos, quero dizer todos os ho-
mens, porque os 48% da sociedade, que são homens, 
são nossos filhos, são filhos de uma mulher, e que os 
homens, os nossos filhos, nos respeitem.

Nós não queremos ser mais, mas, muito me-
nos, menos que os homens. Nós queremos apenas 
ser iguais.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, por cinco minutos, ao Senador Heráclito For-
tes, do Democratas do Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero trazer a 
esta tribuna um assunto que tomou, de maneira espa-
lhafatosa e indevida, manchetes da grande imprensa 
brasileira no final da semana passada. O assunto se 
refere a uma possível inclusão de meu nome no rol dos 
candidatos que não teriam sua ficha limpa.

Eu quero esclarecer, por zelo à minha vida públi-
ca, que os fatos não são como foram divulgados.

Corre uma ação, que é uma ação popular, Sena-
dor Arthur Virgílio, há 20 anos, movida por um então 
vereador do PCdoB, em Teresina, e essa ação era a 
seguinte, e vou explicar para que fique bem claro para 
todos que estão nos ouvindo.

Fui prefeito no período subsequente à promulga-
ção da Constituição. O slogan da minha administra-
ção era “Unidos seremos mais fortes” e um elo, uma 
corrente. O vereador achou por bem entrar com uma 
ação popular, alegando que aquela propaganda, ao 
invés de ser uma propaganda institucional, era uma 
propaganda pessoal.

Ao receber do juiz a notificação do fato, imedia-
tamente mandei suspender as placas de obras, as 
placas de toda a propaganda constante da prefeitura 
com aqueles dizeres. O assunto foi corrigido.

Ocorre que a ação popular não é suspensa, tem 
que ter o seu final. Esse fato data de 20 anos atrás. 
Até hoje a Justiça não deu uma solução.

Bom, esse é um ponto. Mas o ponto principal – 
e que é preciso que seja esclarecido – é o seguinte: 
ação popular não está incluída na Lei Complementar 
nº 135, que é a Lei da Ficha Limpa. É uma questão 
completamente diferente. Além do mais, no caso em 
tela, não houve desvio de recurso público, não houve 
apropriação; houve apenas uma interpretação de uma 
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norma constitucional que chegava com a promulgação 
da Carta de 1988.

O fato que aconteceu na semana passada foi um 
fato eminentemente político. Senador Arthur Virgílio, 
eu entrei com a liminar por um motivo muito simples: 
existem adversários políticos que, sabendo das suas 
fraquezas, querem ganhar embates eleitorais em con-
tendas jurídicas e já haviam anunciado previamente 
que entrariam na justiça questionando este fato, que, 
embora não tivesse correlação com a Lei da Ficha 
Limpa, poderia me causar prejuízos quando do iní-
cio da campanha. Então, em caráter preliminar, entrei 
preventivamente com este pedido de uma liminar para 
não sofrer os danos e as consequências naturais de 
um início de campanha.

E o Ministro, Relator da questão no Supremo Tri-
bunal, vendo que não puderam julgar em tempo hábil, 
usou do expediente justo e lógico que foi o de conceder 
a liminar até que o caso fosse julgado, muito embora, 
de antemão, já soubesse que não é um caso que se 
possa enquadrar na questão da Ficha Limpa.

Quando fui procurado por repórteres no dia do 
fato, mandei, inclusive, para uma emissora de tele-
visão, para o seu redator, uma cópia da certidão do 
Supremo Tribunal que me assegurava o registro da 
candidatura, mas, infelizmente, não quiseram fazer 
uso daquele documento.

Dessa forma, faço esses esclarecimentos a todos 
os brasileiros, mas, de uma maneira muito especial, 
aos piauienses, que me acompanham há quase 30 
anos de mandato, para que não paire dúvida sobre o 
caso. Além do mais, a ação popular não trata de inele-
gibilidade. Assim, são duas questões completamente 
diferentes.

Senador Arthur Virgílio, V. Exª pediu a palavra?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Só para 

dizer, Senador Heráclito, que a justa sede da socie-
dade por justiça e contra a corrupção é tanta que ela 
quase que exige que todos os nomes que são leva-
dos a julgamento sejam condenados. Isso, depois, 
acalma. No caso de V. Exª foi nitidamente isso: uma 
ação que não tem nada a ver com o que está capitu-
lado ali. Mas a gente vê, no próprio Twitter no Face-
book, nos blogs, pessoas bem-intencionadas dizendo: 
“Puxa vida, a impunidade voltou, não adiantou a Ficha 
Limpa”. Eu tento explicar que nem todo mundo que é 
apontado é culpado, que temos de pegar os verdadei-
ros fichas-sujas. Justiça não é condenar todo mundo 
aleatoriamente; justiça é condenar quem é culpado, 
é tirar da política aqueles que têm suas fichas sujas 
e suas vidas igualmente sujas, igualmente pouco as-
sépticas. Então, vi que V. Exª tomou a atitude correta. 
O Ministro do Supremo Tribunal Federal que lhe deu 

a declaração de inocência é uma figura da seriedade 
do Ministro Gilmar Mendes. Já vi críticas ao Ministro 
Toffoli, que é uma figura que também se porta com a 
maior seriedade. Condenar por condenar não é papel 
do juiz. Juiz deve condenar implacavelmente quem é 
culpado, mas deve ter coragem de resguardar os ino-
centes e de não misturá-los com os que são culpados. 
Portanto, V. Exª dá uma explicação que, para mim, não 
era necessária, mas que era necessária para a Nação, 
e faz muito bem. Não era necessária também para o 
Piauí. V. Exª está dando uma explicação para fora do 
Piauí, para o País, que o conhece e o respeita. Para 
mim, não precisava nem precisava para o Piauí, que o 
conhece também. É isto: é sabermos separar o joio do 
trigo, porque, se se mistura todo mundo e se qualquer 
açãozinha é interpretada como se fosse ficha suja, aí, 
os fichas-sujas escapam. Nós temos de centrar o foco 
neles, para que eles fiquem fora da política. Esse foi o 
objetivo da CNBB, esse foi o objetivo da OAB, esse é 
o objetivo da Nação brasileira. Muito obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
agradeço a V. Exª.

Quero só lembrar aqui um fato. Adversários que 
se lançaram, de repente, candidatos ao Senado resol-
veram achar um caminho mais rápido de conquistar 
uma vitória, por meio de expedientes dessa natureza. 
E foram eles próprios que bateram com a língua nos 
dentes e fizeram comentários em locais de encontros 
em Teresina, o que me fez, inclusive – e agradeço a 
eles –, tomar essa providência, porque senão, Presi-
dente Mozarildo, eu poderia ter sido surpreendido com 
o pedido da impugnação.

Mas a coisa foi politicamente tão perversa, que 
às sete e meia da noite a sentença foi dada. Antes de 
distribuída, o blog de um adversário tradicional meu 
no Piauí já trazia o texto completo da sentença exara-
da pelo Ministro Gilmar Mendes, sem que esta sequer 
estivesse disponível no site do Tribunal, o que mostra 
e o que demonstra que pessoas interessadas pelo 
episódio estavam à procura disso no Tribunal. Tanto 
é verdade que os mesmos blogs, no dia seguinte, 
mostram-se frustrados com a decisão que tomei de 
me antecipar aos fatos.

Fiz, Sr. Presidente, o que qualquer um faria. E 
quero dizer que feliz é o país que tem homens que to-
mam decisões justas em casos como esse.

A minha vida pública, o Piauí – como disse bem o 
Senador Arthur Virgílio – conhece. Não sou homem de 
subterfúgio, não uso “laranjas” para posições políticas. 
Eu tenho uma posição destacada aqui por comandar 
e por enfrentar em CPIs das quais participei na Casa. 
Nunca usei “laranja” para extorquir setores, como o 
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setor elétrico no País, com CPIs caça-níqueis, que o 
Brasil todo conhece.

Não negocio emendas parlamentares. Não ne-
gocio emendas parlamentares, não tenho empreiteira, 
não tenho construtora minha nem de família para con-
dicionar liberação de obras, para condicionar a feitura 
de obras a determinadas empreiteiras. A minha vida é 
uma vida aberta. Não sou homem de outra atividade 
política a não ser esta. 

Estou dizendo isso porque começa a se deline-
ar no Piauí um jogo eleitoral sujo, que eu quero abo-
minar. Quero dizer que, para mim, é decepcionante, 
porque não se pode propor mensagem de renovação 
praticando atos que já deveriam ter sido banidos da 
política brasileira. Mas não fujo da luta. Não fujo da 
luta e vou enfrentar com destemor, com muita garra 
e, acima de tudo, com coragem, essas provocações e 
expedientes desta natureza. Não temo que estrutura 
do palácio esteja montada para eleição de candidato, 
Senador Arthur Virgílio. Não temo que eu tenha sido 
citado constantemente na lista dos candidatos mar-
cados para morrer pelo Palácio do Planalto. Isso, no 
Piauí, é voz corrente, espalhada pelos que querem um 
lugar nesta Casa, mas este lugar tem que ser conquis-
tado pelo voto do povo, pelo voto soberano do povo do 
Piauí, e não por métodos inaceitáveis.

Estou trazendo este assunto à tribuna e prometo, 
se necessário, fazê-lo outras vezes, mas eu tinha a obri-
gação e o dever de prestar estes esclarecimentos.

O Ministro Gilmar Mendes, ontem, numa palestra 
no Rio Grande do Sul – vejam a repercussão do fato –, 
citou esse caso, e ele demonstrou, de maneira clara, 
a grande diferença que existe entre o meu caso e os 
demais que tramitam nos tribunais, envolvendo esse 
capitulo da história recente da nossa política.

Daí por que presto ao meu Piauí, ao meu Brasil, 
estes esclarecimentos, na certeza de que a Justiça, 
quando reabrir, em agosto, de uma vez por todas, vai 
dirimir todas as dúvidas sobre esse caso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Heráclito, peço a V. Exª, se puder, 
que presida a sessão por alguns minutos, já que eu 
gostaria de usar a palavra em seguida.

Ao mesmo tempo, quero me solidarizar com V. 
Exª, porque, realmente, o que queremos é que haja 
eleições limpas, e não eleições que se aproveitem da 
chamada Lei da Ficha Limpa e se tornem sujas por 
esse tipos de manobra, que visam a enlamear as pes-
soas de bem.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Heráclito Fortes, 1º secretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Heráclito Fortes; Srªs 
e Srs. Senadores; senhoras e senhores telespecta-
dores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, eu 
estive duas semanas, praticamente, no meu Estado, 
cuidando dos trabalhos, das convenções, sobretudo 
para tomar uma decisão crucial para, vamos dizer, o 
destino político do meu Estado. Não para o meu, até 
porque tenho mandato até 2014; portanto, estou no 
meio do mandato que o povo de Roraima me conce-
deu novamente em 2006.

Eu havia me lançado pré-candidato a governador 
pelo meu Estado por perceber que havia necessidade 
de sairmos do lugar-comum, daquela história de toma 
lá dá cá, da campanha do pressiona, corrompe, com-
pra, ganha a qualquer custo. Portanto, eu tinha me 
afastado do atual Governador, que era Vice do então 
Governador eleito Ottomar Pinto, juntamente com o 
qual me elegi, cujo apoio foi decisivo para a minha 
eleição. Lógico que eu tinha um trabalho para mostrar 
– como tenho – ao povo de Roraima, um trabalho que 
é feito com seriedade, com a qual pautei minha vida 
como médico. 

Não digo que faço o que não fiz, não vendo maté-
ria que não tenho e muito menos me submeto a chan-
tagens ou coações. Por isso mesmo, o povo de Rorai-
ma, o povo ao qual pertenço, porque sou um Senador 
de Roraima, nascido lá, já me conduziu duas vezes a 
Deputado Federal: fui Deputado Federal constituinte, 
inclusive, e já estou no segundo mandato de Senador. 
Portanto, conduzo minha vida de maneira muito sere-
na e dentro dos princípios que norteiam exatamente 
aqueles que são livres e de bons costumes, o que é 
nada mais nada menos do que cumprir a obrigação 
de ser honesto, de trabalhar corretamente. 

Então, lancei minha candidatura incentivado por 
muitos amigos, por muitos correligionários. Não fiz 
mais do que dar três ou quatro entrevistas, Senador 
Heráclito. Não fiz campanha, não busquei cooptar 
alianças, apenas expus os meus desejos e as razões 
pelas quais eu colocava o meu nome à apreciação da 
população de Roraima. Mas o que vi nesse período, 
do fim de 2007 para cá – o que, inclusive, levou-me 
a me afastar do atual Governador, que era o Vice do 
Governador Ottomar Pinto –, fez-me refletir. Até pela 
minha formação de médico, pude fazer um diagnóstico 
adequado e buscar o melhor tratamento a ser dado à 
conjuntura em que o meu Estado vive, porque, se eu 
permanecesse com a candidatura, eu levaria a eleição 

31ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 35127 

para o segundo turno; e, levando a eleição para o se-
gundo turno, lamentavelmente, em qualquer Estado, 
mas notadamente nos Estados mais pobres como o 
meu, o uso abusivo, ilegal, imoral da máquina pública, 
como está sendo feito, leva o Governador de plantão 
a uma vantagem descomunal em relação a qualquer 
concorrente dele. 

Por isso mesmo, resolvi retirar minha candida-
tura e quero aqui, de público, agradecer àqueles que 
confiaram e que estavam me apoiando. Eu já aparecia 
com um índice considerável nas pesquisas e resolvi 
apoiar o candidato que as está liderando, que é o ex-
Governador Neudo Campos, que também é uma pes-
soa de lá e que, como V. Exª, também vinha sofrendo, 
de maneira acintosa, por causa de processos a que 
está respondendo.

É preciso que a gente entenda: uma coisa é ser 
processado, outra coisa é ser condenado; senão, va-
mos partir para aquela situação igual a que houve com 
Jesus Cristo: vai para praça pública uma multidão, e 
Pôncio Pilatos pergunta: “Jesus ou Barrabás?” Res-
pondem: “Jesus”. E crucifixam Jesus. 

O Estado democrático de direito não comporta 
esse tipo de atitude. Tem que haver o direito à ampla 
defesa. Uma vez que o Ministério Público ofereça de-
núncia, que o Judiciário aceite a denúncia, o acusado 
tem direito a se defender, a provar ou não sua inocên-
cia e, só depois de condenado, ser, aí, sim, penalizado 
pelo que tenha feito de errado. 

E a lei da Ficha Limpa foi muito cristalina nessa 
questão, quando disse que somente aqueles conde-
nados por um colegiado de juízes estaria inelegível, o 
que não é o caso do ex-Governador Neudo Campos 
. Então, resolvi apoiá-lo e sei que esse apoio incomo-
dou demais o atual Governador, que queria ganhar no 
tapetão: afastaria o ex-Governador, que está lideran-
do a pesquisa. Quanto a mim, como ele disse várias 
vezes, quebraria as pernas, porque, realmente, não 
tenho recursos financeiros para enfrentar o dinheiro 
que ele está usando e abusando.

Basta dizer, Senador Heráclito, Senador Arthur 
Virgílio... E lamento, Senador Arthur Virgílio, dizer isto 
de uma pessoa que pertence ao seu partido, o PSDB, 
que é um exemplo de moralidade nos Estados que 
dirige. Está aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo, 
em Minas Gerais e no Brasil, quando foi governado 
por Fernando Henrique Cardoso. Em Roraima, infe-
lizmente, é o inverso. 

Eu tive notícias – já estou tomando providências 
e pegando os documentos para formalizar a denúncia, 
mas já estou antecedendo daqui da tribuna a infor-
mação – de um caso gravíssimo. Senador Heráclito, 
jogaram uma quantidade enorme de medicamentos, 

cujo vencimento será em novembro do ano que vem, 
no lixão e, no dia seguinte, entraram com o pedido de 
compra desses mesmos medicamentos, sem licitação, 
em face da emergência para comprá-los. 

Isso é, realmente, um crime hediondo contra as 
pessoas pobres que precisam dos medicamentos e do 
serviço público, porque quem tem dinheiro vai à farmá-
cia e compra o remédio. Mas quem não tem precisa, 
e eu falo isso como médico, justamente de ir ao posto 
de saúde, de ir ao hospital e de receber o medicamen-
to. E o Governo do Estado joga fora – tem fotografias, 
tem tudo – medicamentos com prazo de validade em 
dia para justificar, com a inexistência de medicamento, 
portanto, a compra sem licitação.

Mais grave é a farra que o Governador está fa-
zendo com voos no seu jatinho – seu, não, o jatinho 
do Governo do Estado.

Quando o Brigadeiro Ottomar morreu, tinha, já 
voando, um Learjet – V. Exª, que é entendido de avião 
– 35, mas o Governador que assumiu achou que era 
muito velho, ultrapassado e tratou de comprar um Lear-
jet 55 em Miami. Foi a Miami comprar um Learjet 55.

Eu já tenho um levantamento da quantidade de 
voos que ele faz. Inclusive, há denúncias de que a 
esposa dele usa o jatinho para, nos fins de semana, 
ir fazer pós-graduação na capital do Amazonas, em 
Manaus.

Hoje, ele está aqui. Ele veio, ontem, de Roraima. 
Hoje é quinta-feira, praticamente um dia, que ele deve 
justificar como uma audiência a algum Ministro. Ele 
veio no jatinho do Governo. 

Eu procurei saber, Senador Heráclito: quanto 
é um voo desse? Pois bem, eu fiz um levantamento. 
Eu procurei as empresas como se eu quisesse fretar 
o avião. Num Learjet 45, ida e volta, se fosse direto 
para Boa Vista – Brasília, Boa Vista, Brasília – seriam 
R$92.300,00. Mas ele fez escala em Manaus e per-
noitou em Manaus.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – V. Exª me permite?

Eu quero fazer o registro da presença, na tribuna 
do plenário, dos alunos do sétimo ano do Centro Educa-
cional Várzea, da Zona Rural de Planaltina, Brasília. 

Quero fazer este registro e agradecer a presen-
ça de vocês.

Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Aproveito para cumprimentá-los também.
Senador Heráclito, a passagem aérea mais cara 

de Boa Vista para cá custa em torno de R$1,5 mil – a 
mais cara, porque se for comprada com antecedência 
sai até por R$400,00. 
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Pois bem, o Governador veio num avião cujo 
preço de voo fretado em avião comercial equivalente 
é de R$92 mil – aliás, no Learjet 45, porque o dele é 
o 55. Portanto, deve ser mais caro ainda, devem ser 
mais de R$100 mil para ele vir aqui.

Então, é um absurdo o que está sendo feito. Re-
almente, é uma farra com o dinheiro do povo: jogam 
medicamentos fora para comprar sem licitação, faltam 
remédios nos postos de saúde, festa toda hora, inclusive 
mandando buscar os artistas no jatinho do Governo do 
Estado, portanto, pago com o dinheiro do povo de Ro-
raima. Agora, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro 
para a educação, falta dinheiro para a segurança, a 
Polícia Militar e a Polícia Civil já entraram em greve, 
agora, os agentes carcerários e os professores. 

O meu Estado está vivendo, Senador Heráclito, 
algo pior do que o Piauí. V. Exª tem colocado, aqui, al-
gumas coisas do Piauí e eu me estarrecia. Vejo que, 
agora, o meu Estado passou, em termos de maldade 
para com o povo, o seu.

Portanto, eu quero, aqui, fazer este registro, es-
tas denúncias, ao mesmo tempo que anuncio a todo 
o povo do meu Estado a retirada da minha candidatu-
ra a Governador. Vou continuar como Senador, aqui, 
batalhando pelas coisas do meu Estado, de maneira 
séria, não com mentiras e não com invencionices para 
iludir eleitor.

Eu quero, aqui, fazer um apelo, mesmo, aos elei-
tores do meu Estado e aos eleitores do Brasil todo: 
lembrem-se de que político que não presta vem para 
cá porque é eleito pelo eleitor; porque, de alguma for-
ma, ele consegue o voto do eleitor. Geralmente, não 
é porque ele tem propostas boas, não. Geralmente, 
não é. É por algum esquema que ele monta e em que 
ele obtém votos. E não pensem que é só: “Ah, não, é 
porque tem muita gente pobre e, aí, vai lá e compra o 
voto do pobre”. Eu conheço muita gente rica que vende 
o voto, e vende caro. E vende caro, dizendo que tem 
milhares de votos. 

Eu espero e confio muito que o povo da minha 
terra, daquela terra onde eu nasci, onde meus filhos 
nasceram, vai mudar essa história de Roraima no dia 
03 de outubro. Daqui, portanto, a 86 dias, nós vamos 
mudar, e mudar de uma maneira fácil. O eleitor pode 
fazer isso com o voto secreto. Só ele e a urna eletrônica: 
digitar o número certo para mudar essa triste história 
que o meu Estado está vivendo. 

Então, eu quero terminar, Senador Heráclito, mais 
uma vez agradecendo àquelas pessoas que confiaram 
no meu nome e que até agora, nessa minha estada, 
lamentaram que eu retirasse a minha candidatura. 

Quero pedir que, com o mesmo empenho com 
que me apoiariam, apoiem o ex-Governador Neudo 

Campos, para que nós possamos ganhar essa eleição 
no primeiro turno e, portanto, afastar de lá do Estado 
esse Governador que não tem preparo, não tem com-
postura e não tem honestidade para conduzir o povo 
da minha terra. Sobretudo, não tem honestidade. Isso 
– repito, honestidade – não é uma coisa do tipo de uma 
joia, não. Honestidade é um dever, é um dever, é uma 
obrigação das pessoas. Ninguém é honesto para ser 
bonito, não. A gente é honesto porque é obrigado a 
ser honesto. Quem não é honesto está descumprindo 
uma obrigação fundamental, que é a de tratar seria-
mente as coisas suas e, principalmente, as coisas dos 
outros, as coisas do povo.

Então, encerro agradecendo a V. Exª e, mais uma 
vez, agradecendo ao povo de Roraima pela confiança 
que depositou na minha pré-candidatura e pedindo 
que marchemos juntos para ganhar essa eleição no 
primeiro turno, no dia 3 de outubro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – A Mesa recebeu a seguinte comunicação, que 
passo a ler.

É lida a seguinte:

Brasília, 8 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Em conformidade com o artigo 7º do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico que em razão 
da licença do Senador Raimundo Colombo, reassumi, 
a partir desta data o exercício do mandato de Sena-
dor da República com o nome parlamentar de Casildo 
Maldaner e filiação ao PMDB.

Atenciosamente, Casildo Maldaner – Senador 
República. 

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 699, de 2010, de 
7 do corrente, oriundo do Primeiro-Secretário da Câ-
mara dos Deputados, comunicando que foi verificado 
erro manifesto no texto dos autógrafos encaminhados 
à consideração do Senado Federal do Projeto de Lei 
nº 4.401, de 2001, que “inscreve o nome do jornalista 
José Hipólito da Costa Furtado Mendonça no Livro de 
Heróis da Pátria”, bem comO encaminhando autógra-
fos para substituição.

A Presidência esclarece ao Plenário que o referido 
expediente refere-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 
202, de 2009, que foi aprovado terminativamente pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, enviado à 
sanção do Senhor Presidente da República em 17 de 
junho de 2010 e transformado na Lei nº 12.283, de 05 
de julho de 2010.

Considerando que se trata de inexatidão material 
devida a lapso manifesto, cuja correção não importa 
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em alteração no sentido da matéria, nos termos do in-
ciso III do art. 325 do Regimento Interno, a Presidência 
determina a confecção de novos autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 202, de 2009, bem como o seu 
reenvio ao Senhor Presidente da República, para re-
publicação do texto da Lei nº 12.283, de 2010.

Será feita, portanto, a devida comunicação à Câ-
mara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

OF. nº 699/2010/PS-GSE

Brasília, 7 de julho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: comunica erro manifesto

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro manifesto no texto dos autógrafos do Projeto de Lei 
nº 4.401, de 2001, que “inscreve o nome do jornalista 
José Hipólito da Costa Furtado de Mendonça no Livro 
dos Heróis da Pátria.”, encaminhado à consideração 
dessa Casa por meio do Of. OS-GSE nº 1.076, de 14 
de outubro de 2009.

2. Substitua-se na ementa e no art. 1º do 
Projeto, a expressão “José Hipólito da Costa 
Furtado de Mendonça” por “Hipólito José da 
Costa Pereira Furtado de Mendonça”.

3. Encaminho autógrafos para substi-
tuição.

Deputado Rafael Guerra, Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – 
PI) – Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta é, provavel-
mente, minha última aparição nesta tribuna antes do 
próximo momento de esforço concentrado, que está 
marcado para os dias 10 e 11 de agosto, em função, 
obviamente, do fato eleitoral. Haveremos de preparar 
uma densa pauta, para trabalharmos com a presteza 
e a competência com que fizemos ontem, e, se for ne-
cessário, outro esforço se fará ainda em agosto e um 
no começo de setembro, porque a eleição é em outubro 
– estamos a oitenta e poucos dias da eleição.

Certa vez, Senador Heráclito Fortes, fui abordado 
por uma jovem jornalista e olhei com a maior ternura 
e com o maior respeito e levei muito a sério sua pre-
ocupação. Fiquei com uma ponta de felicidade dentro 

de mim, porque ela me perguntou, em determinada 
altura, na eleição passada de Vereadores e de Prefei-
tos, na eleição municipal de dois anos atrás: “Senador, 
vamos parar tudo só por causa da eleição?”. Eu lhe 
disse: “Olha, meu primeiro ímpeto era ficar triste com 
sua pergunta, mas processei na minha cabeça que 
você é de uma geração muito feliz, que não é a minha 
geração. Considero que me tiraram 21 anos de vida 
com os 21 anos de ditadura militar. Apanhei muito na 
rua, conheci prisão, para termos eleições diretas, para 
termos democracia no País, e você e sua geração não 
precisaram de nada disso. E graças a Deus que não 
precisaram! Mas a eleição é mais importante do que 
tudo”. É preciso mesmo haver dias certos para vota-
ções maciças e massivas, e a Casa ficará aberta para 
quem quiser fazer discurso. Quem não for candidato, 
quem não quiser participar do processo que discurse 
aqui, que abra a Casa. Havendo quórum, que se abra a 
Casa, que deve funcionar. Mas é hora da eleição. Esse 
é um fato. Brinquei com ela: “Já imaginou se fôssemos 
exigir dos Senadores Barack Obama, Hillary Clinton e 
John McCain que parassem suas campanhas e que 
um ficasse ouvindo o discurso do outro?”. Um diria: “V. 
Exª é o mais bonito de todos”. O outro falaria: “Não, V. 
Exª é que é”. Ou seja, nada é mais relevante para a 
democracia americana do que as primárias, do que a 
eleição. E eles começaram com as primárias lá atrás. 
Ou seja, estamos reduzindo os trabalhos no Congresso 
a partir de agora, bem perto da eleição.

Ontem, houve aqui um belíssimo dia de votação. 
Mas virei aqui toda vez que for necessário. Havendo 
uma crise – espero que não haja –, aqui estaremos, 
estarei com minha bancada, estaremos todos juntos.

Eu gostaria de abordar, Senador Heráclito Fortes, 
pedindo a V. Exª certa tolerância quanto ao tempo, al-
guns temas que são da minha terra e outros que são 
nacionais. Depois, quero fazer um agradecimento outra 
vez à Casa pela prorrogação que o Senado concedeu 
ao modelo industrial da Zona Franca de Manaus por 
mais dez anos. Explicarei as razões em seguida.

Sr. Presidente, ontem, em reunião com o Líder do 
Governo, Senador Romero Jucá, e com o Líder José 
Agripino, apresentei uma lista de prioridades que, sob 
o ponto de vista do PSDB, gostaríamos que constas-
se da pauta de votações acordada para ontem. Não 
havia quórum para porfias, para bate-chapa. O Líder 
do Governo se portou de maneira correta, cumprindo 
com seus compromissos ontem, e isso é inegável. De 
minha parte, fiz a mesma coisa. Fiquei aqui até a última 
votação, ajudei a viabilizar todas as PECs, até porque 
eu não queria sair daqui com aquele gosto amargo de 
dizerem: “Ah, aprovou a PEC dele e foi embora”. Eu ja-
mais faria uma coisa dessas, embora, obviamente, eu 
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veria a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) com olhos menos positivos se eu não tivesse 
conseguido aprovar a PEC que interessa fundamen-
talmente ao emprego e à vida dos amazonenses. Mas 
o Líder disse: “Essas duas não estão maduras. Quem 
sabe podemos aprová-las em agosto?”. Assim também 
dissemos ao Líder que não estávamos prontos para 
votar a reformulação do Cade.

Tenho uma admiração intelectual muito grande por 
esse extraordinário moço que se chama Arthur Badin, 
que recusou sua reeleição para o Cade, o que mos-
tra desapego, mostra espírito público. Mas temos um 
ponto de divergência muito grande, para o qual nossa 
assessoria nos alertou, que seria um dispositivo que 
permitiria a expropriação de empresas, um dirigismo 
que não cabe no sistema capitalista de produção que 
o Brasil abraçou e que tem sido capaz de ajudar o País 
a viabilizar a construção de prosperidade no Brasil. 
As outras quimeras todas eu as vivi, não me arrepen-
do delas, mas jamais vi um sistema econômico que 
permitisse uma geração de riqueza, de emprego, de 
renda e de possibilidades superior à obtida no siste-
ma capitalista, que tem de ser reformado, tem de ser 
humanizado. Mas as experiências socialistas deram 
errado – esse é um fato, e não vamos discutir isso 
–, com um passivo ecológico brutal, com um atraso 
tecnológico que custou caro. Vejam quanto custou à 
Alemanha para recuperar o atraso tecnológico da ban-
da oriental depois da unificação! Em relação à Cuba, 
dizem: “Ah, mas existe o bloqueio!”. E há uma certa 
incoerência, porque dizem que há bloqueio em Cuba, 
mas, ao mesmo tempo, dizem: “Puxa, o FMI atrapalha, 
os Estados Unidos atrapalham”. Se isso é verdade, 
então era para Cuba ter prosperado. Se os Estados 
Unidos estão fora e se Cuba não prosperou, então, os 
Estados Unidos não atrapalham tanto. Gosto de lógica, 
gosto de coisa que encaixe, de raciocínio que encaixe. 
Mas, assim como dissemos ao Líder que não cabia, o 
Cade prontamente acedeu por entender que não havia 
clima para bate-chapa. Alertamos o Líder sobre esse 
perigo. Temos de esclarecer isso bem, chamar aqui a 
direção do Cade, discutir com ela e não permitir algo 
que pareça um retrocesso, nenhum dispositivo que 
dê um super poder que leve à expropriação de uma 
empresa. Quero ouvir isso deles. É preciso que haja 
audiência pública e muita conversa.

Duas proposições nossas não foram acatadas, 
pelo menos agora – vamos lutar para que sejam acata-
das depois. A PEC nº 06, de 2004, é de minha autoria 
e dispõe sobre a situação funcional dos empregados 
públicos que estão legalmente cedidos, pelo período 
mínimo que estabelece, a órgãos e entidades da União. 
É proposição de grande importância, tendo em vista 

ter como objetivo corrigir equívocos históricos que atin-
giram diversas categorias funcionais durante a Cons-
tituinte, principalmente os servidores do Serpro. Vejo 
aqueles funcionários do Amazonas e de outras partes 
do País vindo aqui, gastando o dinheiro que não têm, 
e a solução se arrasta. O Relator da minha PEC, que 
regulariza a situação desses servidores, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Edu-
ardo Suplicy, e o Governo não têm dado sinal verde 
para que votemos essa matéria. Espero que salvemos 
a vida, a alegria e a perspectiva funcional desses ser-
vidores, que se sentem no limbo, com a autoestima lá 
embaixo. Isso não é bom.

No mesmo sentido, Sr. Presidente, eu gostaria de 
incluir nas próximas sessões de esforço concentrado, 
em agosto, o PDS nº 399, de 2010, de autoria do Se-
nador Flexa Ribeiro, que susta o Decreto nº 3.690, de 
19 de dezembro de 2000, que aprova o regulamento 
do corpo de pessoal graduado da Aeronáutica e dá 
outras providências. Vou explicar isso de maneira bre-
ve, bem rápida.

A Aeronáutica, e eu a respeito muito, chamou 
para um concurso que exigia, inclusive, que os inscri-
tos tivessem certidão de reservista. Então, não eram 
recrutas, eram pessoas que já tinham servido, que já 
tinham certidão de reservista. E era um concurso que 
prometia uma carreira que poderia levar ao oficialato. 
As pessoas, então, dedicaram-se ao concurso, e as 
que passaram disseram: “Muito bem, estamos com 
nossa vida acertada, porque vamos fazer a carreira 
onde queremos, com a vocação militar que temos”. De 
repente, foram dispensados como se recrutas fossem. 
Fui procurado, e, aí, estou em débito, pela Assessoria 
Parlamentar da Aeronáutica e quero conversar com o 
próprio Comandante Militar da Aeronáutica sobre isso 
exatamente no mês de agosto. Pedi a eles que não se 
apressassem, que não tomassem atitude precipitada. 
Mas eu gostaria de ver essa situação bem esclarecida, 
porque, só no meu Estado, mais de três mil pessoas 
estão nesse limbo, nessa situação desagradável. E, para 
mim, está muito claro. O depoimento contundente de 
um desembargador federal diz que eles têm direito a 
isso. Fico entre a cruz e a caldeirinha, porque respeito 
a Aeronáutica, não quero arranhão na minha relação 
com a Aeronáutica, uma Força que cumpre um papel 
social tão importante, tão relevante no meu Estado e 
na qual tenho muitos amigos. Mas vejo a situação es-
pecífica dessas vinte mil pessoas no País inteiro que 
fizeram concurso e que não estão tendo seus direitos, 
assegurados pelo edital do concurso, respeitados.

Sr. Presidente, quero lembrar ainda que são lan-
çados hoje, no auditório da Reitoria do Universidade 
do Estado do Amazonas, os prêmios Professor Samuel 
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Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedoris-
mo Consciente, da Fieam – 50 anos e dos 200 anos 
da presença judaica na Amazônia. Recebi e agrade-
ço o honroso convite do Governo do Estado, por in-
termédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da 
Universidade do Estado do Amazonas, da Federação 
das Indústrias do Estado do Amazonas e do Banco 
da Amazônia, para assistir a essa cerimônia realizada 
hoje, de manhã. Obviamente, não pude deixar Brasília, 
e a razão fundamental era o acompanhamento – ainda 
que a distância, mas o acompanhamento para qualquer 
eventualidade – da votação da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, que já se completou, viabilizando, portanto, 
na prática, o próprio recesso parlamentar.

Recebi também o ofício da Drª Leny Passos, Di-
retora-Presidente da Fundação Hemoam de Manaus, 
pedindo apoio para alocação de recursos federais para 
a construção do Hospital do Sangue, que é absoluta-
mente necessário, como já tive oportunidade de assi-
nalar em discurso aqui pronunciado. São R$35 milhões, 
num Estado rico como o meu. Faço aqui um apelo ao 
Governador Omar Aziz para que dê uma atenção muito 
especial, alocando recursos do Estado imediatamente 
para a construção do Banco do Sangue. O Instituto He-
moam atende no que pode. Ele pode fazer transplante 
de medula se nós o transformarmos em hospital. São 
R$ 35 milhões apenas, num País que desperdiça tanto 
dinheiro. Negociei com as Lideranças do Governo no 
Congresso Nacional, e ficou acertado que isso será 
uma prioridade do Ministério da Saúde no Orçamento 
que vigorará com seus efeitos para 2011.

Então, a Fundação Hemoam, que eu tive oportu-
nidade de visitar mais de uma vez, guiado pelas mãos 
competentes da Drª Leny, é uma instituição pública que 
atende pacientes com patologias benigna e malignas 
no sangue, predominantemente de forma ambulatorial, 
dispondo, no entanto, de apenas vinte leitos. 

A Drª Leny pode ficar tranquila, pois vi as necessi-
dades do Hemoam e tudo que estiver ao meu alcance 
farei para que ele seja transformado no hospital de que 
a população de Manaus e do Amazonas precisam.

Pedi ao Deputado Gilmar Machado que olhasse 
com atenção isso. Recebi resposta positiva de S. Exª. 
Portanto, não tenho dúvida de que, no Orçamento, virá 
como prioridade do Ministério da Saúde – eu cuidarei 
para que seja assim –, a obra para a construção do 
Hospital do Sangue, assim como para a efetiva re-
generação de uma referência em Medicina em todo 
o Norte do País, recebendo pacientes até do Peru, 
que é o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Cuida-
rei muito atentamente disso na elaboração da peça 
orçamentária.

Recebo também ofício do Sr. Jair Aguiar Souto, 
Presidente da Associação Amazonense de Municí-
pios, que pede interferência minha junto ao Ministério 
da Previdência Social para assegurar a continuidade 
das obras de instalação dos postos de atendimento do 
INSS nos Municípios do Amazonas. Afirma o Prefeito 
Jair que apenas quatro dos dezoito postos estão em 
fase de construção.

Os postos em andamento estão localizados nos 
Municípios de Autazes, Boca do Acre, Presidente Fi-
gueiredo e São Gabriel da Cachoeira. Estão paralisa-
dos, por falta de orçamento, os postos de Barreirinha, 
Borba, Careiro, Humaitá, Iranduba, Manicoré, Nova 
Olinda, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e São 
Paulo de Olivença.

Fica aqui o meu apelo, que farei ainda hoje por 
telefone, se Deus quiser, ao Ministro da Previdência 
Social.

Recebo ainda, Sr. Presidente, do Presidente Mu-
nicipal do PPS, Sr. Paulo Alho, informação de que estão 
se agravando os problemas enfrentados pelo Hospital 
Regional de Novo Aripuanã. Diz ele: “Continuamos no 
abandono e esquecimento total. Faltam estrutura e 
condições de trabalho aos nossos profissionais. Nós, 
moradores de Novo Aripuanã, merecemos, no mínimo, 
respeito e atenção de nossas autoridades”.

Faço aqui novo apelo ao Prefeito Municipal e 
faço apelo à sensibilidade do Governador do Estado, 
Dr. Omar Abdel Aziz.

Ainda, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Exª 
que o Vereador Carlos Evaldo Terrinha Almeida de 
Souza, de Humaitá, prezado amigo, prezado compa-
nheiro, me dá conta das suas preocupações com o 
impasse criado com a instalação da Floresta Nacional 
de Humaitá, que, segundo afirma, teria inviabilizado 
completamente a atividade produtiva dos moradores 
do entorno daquela Floresta Nacional.

É uma luta que ele vem tendo. Sempre me dei 
muito bem com o Ibama. Não estou me dando tão 
bem assim. Há exageros. Tem havido uma certa sub-
serviência em relação aos grandes e uma enorme 
crueldade em relação aos pequenos. Isso não é bom. 
Isso não bate com a minha personalidade. O Instituto 
Chico Mendes é a mesma coisa. Há um certo “xiitis-
mo”, não dizem o que pode, só proíbem. E é preciso 
se dizer o que se pode fazer. O fato é que não podem 
condenar à fome o povo do meu Estado. É preciso se 
dizer, com respeito à natureza, o que se pode efetiva 
e definitivamente fazer. Não se pode proibir, proibir, 
proibir e imaginar que as pessoas têm que viver em 
função dos mosquitos da floresta. 

Vamos preservar a floresta. E fazemos isso, inclu-
sive, com o modelo de Zona Franca de Manaus, que 
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foi prorrogado ontem aqui por meio da PEC nº 17, de 
minha autoria. Mas é preciso se dizer: “isto aqui não 
pode, isto aqui não pode, isto aqui não pode; mas isso 
aqui, isso aqui e isso aqui pode. Com clareza! Senão 
vira uma farsa, vira uma fraude, vira uma situação de 
crueldade. 

Quero aqui, portanto, me solidarizar com o Verea-
dor Carlos Evaldo Terrinha, de Humaitá, com a sua luta 
pelo direito ao trabalho no Município de Humaitá.

Sr. Presidente, encerro dizendo que tenho obri-
gação de agradecer a V. Exª, a todos os Senadores, 
ao Senador Heráclito Fortes, que está aqui presente, 
a todos os partidos, pela concessão que fizeram ao 
meu Estado aprovando a PEC nº 17, que prorroga os 
incentivos fiscais do Polo Industrial da Zona Franca de 
Manaus por mais dez anos.

Hoje, não vejo mais ninguém de lucidez na im-
prensa brasileira criticando. Não consigo ver. Seria até 
um pouco hipócrita, acabamos de conceder incentivos 
fiscais para a indústria automobilística sem que nin-
guém redigisse nenhum editorial em contrário. Esse 
assunto está superado. Eu sequer perco tempo com 
essas coisas, porque quem não compreendeu que a 
floresta está em pé por causa da Zona Franca é porque 
ou não quer compreender – e aí é má-fé – ou porque 
não é capaz de compreender – e aí é complicado. Eu 
não me dediquei à atividade de educador. Respeito 
muito os professores, mas eu não sou professor. Sou 
simplesmente um parlamentar, defendo minhas posi-
ções e enfrento as posições em contrário com respeito, 
mas não fujo das adversidades.

Era necessária a prorrogação, ou começaria agora 
o congelamento daquele polo industrial, que é relevan-
te, inclusive, para preservar a floresta em pé.

Quando Castello Branco e Roberto Campos vi-
sualizaram, com lucidez, a necessidade de se criar a 
Zona Franca de Manaus, eles pensaram em... Castello 
Branco, certamente, pensou com olhos de militar, em 
segurança nacional. E foi de fato um efetivo gesto em 
defesa da segurança nacional. Roberto Campos cer-
tamente pensou em desenvolvimento de uma área es-
tratégica. Foi assim que foi. Não tinham a obrigação de 
pensar – até porque não estava na ordem do dia – em 
ecologia, mas de repente se viu o valor da Zona Fran-
ca para a ecologia. E que ela se consolide, que dure 
para sempre a Zona Franca de Manaus. Não com esse 
nome. Eu tenho um projeto, que está na Câmara – a 
Câmara precisa urgenciar a aprovação dessa matéria 
–, em que troco o nome para Polo Industrial da Ama-
zônia Brasileira. Foi aprovado aqui, no Senado, com 
muita rapidez e precisa ser aprovado na Câmara, por-
que senão há essa confusão. As pessoas ligam Zona 
Franca a escambo, a compra e venda de importados, e 

isso não existe mais há muito tempo. Nem há maquia-
gem. Lá, há empresas de alta definição tecnológica, 
num processo em que a agregação de valor local, de 
valor industrial, é cada vez maior.

Muito bem, eu dou o exemplo da Honda, a moto 
Honda. Poderia dar o exemplo da Yamaha. A Honda 
– eu tenho números bem exatos, Presidente Sarney 
– agrega de valor brasileiro 96%. Ela importa apenas 
4% para produzir o que produz e 60% de valor local, 
componentes fabricados no próprio Estado do Amazo-
nas, gerando empregos em cadeia. Só em empregos 
diretos, ela própria gera dez mil. Não é brincadeira. É 
uma potência, realmente, industrial. E eu poderia citar 
o polo de áudio e vídeo, que é igualmente pujante. Os 
dois, duas rodas e áudio e vídeo, representam 70% do 
faturamento da Zona Franca de Manaus. 

Então, essa minha PEC deveria ser apreciada 
porque tira essa ideia de que é zona franca, porque 
não é zona franca. O Estado do Amazonas paga im-
postos, recolhe 66% dos impostos federais da Região 
Norte. O Pará, que tem o dobro da população e que 
merece toda a minha solidariedade, junto com Amapá, 
Tocantins, Acre, Roraima e Rondônia, todos juntos re-
colhem 36% dos impostos federais. Logo, não dá para 
dizer que é franca aquilo que não é zona. Ou seja, não 
é zona, nem é franca. É organizada, funciona bem e 
arrecada impostos federais nesta monta: 66% de todos 
os impostos federais da Região Norte do País. 

Mas precisamos criar alternativas para o interior. 
E que a Zona Franca nos dê todo o tempo político e 
econômico necessário para apressarmos as investi-
gações sobre as possibilidades outras da região. Por 
exemplo, o criatório de peixes. O peixe criado em ca-
tiveiro, com a sua industrialização. Os nossos peixes... 
O pirarucu defumado não fica a dever ao salmão de-
fumado. Seria, e é, inicialmente, mas seria e será um 
excelente produto de exportação. 

Nós temos o minério, que tem que ser explorado, 
a silvinita, nos Autazes, em Nova Olinda e Itacoatiara. 
Nós temos o petróleo, na bacia já muita conhecida e 
muito próspera do rio Solimões, ali à altura de Coari 
e Urucu. Temos o gás natural, abundante em Silves, 
abundante no rio Juruá, abundante na bacia do Soli-
mões e já prestes a chegar a Manaus.

Nós temos, por outro lado, que injetar muito re-
curso na investigação científica, visando o aproveita-
mento da biodiversidade. O Inpa recebe uma dotação 
orçamentária ínfima em relação às suas possibilidades. 
Os centros de pesquisas todos do Norte do País – o 
Museu Goeldi, no Pará – deveriam receber bilhões e 
não dezenas ou um pouco mais de uma centena de 
milhões de reais por ano, porque nós temos que apres-
sar a investigação da biodiversidade para chegarmos 
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a resultados convincentes, gerando emprego, que vai 
do doutor PhD ao doutor mateiro. 

São dois doutores, Senador Cristovam: o doutor 
PhD, sem o qual não se completa a descoberta cien-
tífica; e o doutor mateiro, que leva o doutor PhD para 
que ele escolha as plantas que quer recolher para 
estudá-las. São dois doutores. Não adianta o doutor 
mateiro entrar sozinho na mata e não adianta o dou-
tor PhD tentar entrar na mata sem o doutor mateiro, 
porque ele não vai saber voltar.

O aproveitamento da biodiversidade geraria em-
pregos em cadeia, do mateiro ao doutor PhD, passan-
do por uma série de agentes interlocutores e interme-
diários. E nós precisamos desvendar essas riquezas 
rapidamente, para criarmos, na Amazônia inteira e no 
meu Estado, em particular – essa é uma preocupação 
muito particular minha –, novas economias.

A Amazônia é muito rica. Deus fez um acordo: 
“Vocês tem aqui a natureza mais rica do mundo. Agora, 
sejam competentes e aproveitem essa riqueza”. Nós 
não estamos sabendo cumprir com esse compromisso 
com Deus. A parte d’Ele foi feita. Nós estamos inadim-
plentes em relação a Deus, porque Ele nos disse: “Está 
aqui a natureza bonita para o turismo, para o ecoturis-
mo. É preciso organização governamental, é preciso 
obstinação. Está aqui a biodiversidade. É preciso recur-
sos para apoiar os centros de investigação científica. 
Está aqui o peixe, está aqui a água doce”. 

A água doce, para a segunda metade deste sécu-
lo, vai valer mais do que petróleo. Não tenho nenhuma 
dúvida de que o petróleo vai perder o seu valor justa-
mente nessa virada. Terá de ser substituído por fontes 
limpas de energia, em função de toda essa discussão 
climática que se processa e que condena os combus-
tíveis fósseis. A água, não. A água, que está localiza-
da, sobretudo... Três por cento da água do mundo é 
potável; desses 3%, o grosso está no Brasil; no Brasil, 
o grosso está na Amazônia; e, na Amazônia, o grosso 
obviamente está no Amazonas, que é o maior Estado, 
detentor dos maiores rios. 

Nós temos muito o que fazer e muito do que 
cuidar. 

Portanto, eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer a 
V. Exª, de maneira muito pessoal, um agradecimen-
to pela forma correta com que conduziu a sessão. O 
Amazonas é devedor de V. Exª, o Amazonas é deve-
dor da compreensão do Brasil inteiro, porque, se tem 
algo que conquistamos nesses sete anos e meio de 
exercício deste mandato de Senador foi, talvez, a com-
preensão de todo o plenário deste Senado de que o 
que se faz no Amazonas é bom para o Brasil como 
um todo. E essa parceria Brasil e Amazonas tem que 
ser intensificada. 

Conseguimos, ontem, uma coisa impossível: com 
quórum baixo, votar tantas matérias importantes, como 
a PEC da Juventude, como a prorrogação da PEC do 
Combate à Pobreza, como o primeiro turno da PEC 
da Maternidade. Tantas PECs relevantes, que exigiam 
consenso, porque o quórum era baixo, mas chegamos 
ao consenso e votamos.

Não pode isso aí ser obra de uma pessoa só. Por-
tanto, não reivindico nada de glória pessoal. Reivindico 
que nós transmitamos – nós do Amazonas – ao Brasil 
o agradecimento pelo apoio que o Brasil nos deu, a 
cada Senador, a cada partido, a todos, os partidos de 
oposição, os partidos governistas, com o aval, claro, do 
Palácio. Caminhamos e chegamos onde queríamos.

É, portanto, com muita humildade, com desejo 
de auxiliarmos os Estados da Federação a obterem 
suas conquistas. Esse é um dos objetivos também do 
meu mandato. É com esse espírito que anuncio que 
nós sempre teremos reivindicações a fazer e sempre 
procuraremos explicá-las de maneira muito clara para 
os nossos interlocutores Senadores, para os nossos 
interlocutores Deputados.

Mas eu centro nisto: não devemos, nós do Ama-
zonas, dormir nos louros de uma vitória que ainda 
precisa ser completada na Câmara e que haverá de 
ser completada na Câmara, porque há acordo. Então, 
não tem o que se discutir. É a Câmara, agora, pegar 
isso a unha e fazer. Mas não podemos dormir nesses 
louros, porque tem a biodiversidade, tem a água, tem 
o peixe, tem o minério.

Temos que concluir o zoneamento macroeconô-
mico e ecológico que foi iniciado no Governo Collor, 
se não me engano, e que, até hoje, se arrasta. E aí 
fica aquela coisa cruel. Dizem tudo que não pode fazer 
e não dizem para o caboclo, para o ribeirinho, para o 
homem da minha região, nada do que ele pode fazer. 
Então, ele acaba com a sensação de que ele não pode 
fazer nada e acaba condenado à fome, condenado ao 
sofrimento e à humilhação cotidianos.

E contra isso eu me insurjo. Não posso aceitar 
isso. 

Portanto, fica aqui o meu agradecimento pelo 
apoio de ontem do Senado, pelo apoio de ontem do 
País. O Senado refletiu o País. Meu agradecimento à 
Mesa pela forma como se portou diante de uma ne-
cessidade urgente de um povo que não poderia ver a 
ameaça de caduquice do seu polo fundamental, que 
representa 90%, 89% do global da economia do Es-
tado do Amazonas. Meu agradecimento ao Governo 
Federal, meu agradecimento às lideranças de oposi-
ção, meu agradecimento individual a cada Senador, 
porque, de fato, o Amazonas sozinho não conseguiria 
dar todos os passos.
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Senador Cristovam Buarque. 
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Arthur Virgílio, é muito bom ouvir seus agradecimentos, 
mas, na verdade, quero dizer que eu e, creio, muitos 
de nós votamos porque sentimos até uma satisfação 
em dar o voto. Nós é que deveríamos agradecer ao 
senhor e a toda a Amazônia a possibilidade de aqui 
debatermos, analisarmos e, ao final, propormos e apro-
varmos que a Amazônia, o Amazonas especialmente, 
e o Brasil inteiro, através do Amazonas, receba essa 
possibilidade de desenvolvimento como vocês estão 
conseguindo fazer, utilizando esses recursos, esses 
incentivos, nas últimas décadas. Fico feliz de receber 
seus agradecimentos, mas, em vez de dizer “de nada”, 
quero dizer que eu agradeço a possibilidade de ter 
dado essa contribuição para o Amazonas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Cristovam. E o agradecimento obvia-
mente se estende ao seu Partido, com muita ênfase, 
até pela presença do Senador Jefferson Praia, que 
soube transmitir ao PDT, com muita competência, a 
necessidade que o Amazonas tinha, como também 
o PR, do Senador Alfredo Nascimento, que se mobi-
lizou por inteiro.

Houve gestões, recebi uma mensagem de con-
gratulações do Governador do Estado, Dr. Omar Aziz, 
muito agradecido ao Senado pela medida que foi toma-
da, ou seja, o Amazonas se uniu, independentemente 
do que vai acontecer na eleição, se uniu porque era um 
momento importante, que não podia ser desperdiçado. 
Eu só tenho a agradecer a V. Exª. 

Sr. Presidente, então, imagino que nos veremos 
no próximo momento de esforço concentrado, dias 
10 e 11, se não me engano, é o que estaria acertado. 
Nós estaremos aqui, se Deus quiser, com uma pauta 
alentada para darmos satisfação à Nação brasileira, 
que certamente compreenderá que o maior valor ago-
ra não é ficarmos aqui ouvindo discurso um do outro; 
não, o maior valor agora é nos testarmos nas urnas, 
para que o povo diga o que pensa de cada um de nós, 
os que vamos disputar eleições. 

Nós não poderíamos ter pedido ao Senador Oba-
ma, à Senadora Clinton, ao Senador McCain, que 
ficassem no Senado presos em vez de disputar as 
primárias, para se credenciarem às eleições que dis-
putaram. A democracia se faz com a renovação dos 
mandatos, com a perspectiva de alternância de poder. 
É uma festa. Deve ser encarada assim. Deve ser enca-
rada com alegria e não com rancor. Deve ser encarada 
com a perspectiva de futuro que desabrocha. 

E nós vamos corresponder, a perdurar o enten-
dimento de ontem, e tem tudo para ser assim, com 
uma pauta alentada, com matérias, Sr. Presidente, 

que merecem acurada discussão. Eu me referi ainda 
há pouco ao projeto sobre o Cade, em que a minha 
assessoria detecta algum risco de exorbitância quan-
to à liberdade de mercado. Nós precisamos ter muito 
cuidado com isso. Além disso, há algumas reivindica-
ções que fizemos e que queremos ver votadas, ver 
discutidas. Não houve concordância em relação a 
duas perspectivas que foram colocadas pelo PSDB 
ao Líder do Governo. 

Aceitamos porque era dia de acordo; não era 
dia de bater chapa. Quando se tem que bater chapa, 
bate-se chapa para ver quem tem mais votos, demo-
craticamente, porque é assim: não tendo acordo, vai-
se para a disputa no voto. Mas ontem era necessário 
fazer acordos porque tudo aquilo – exemplo disso 
é a PEC dos Jornalistas – que não fosse objeto de 
um acordo correria óbvio risco de reprovação aqui, 
na Casa.

Eu espero que o esforço concentrado de agosto 
seja muito proveitoso. E se houver, e não vai haver – 
bato na madeira três vezes –, necessidade emergencial 
qualquer, nós aqui estaremos, porque não fugiremos 
ao compromisso com o País. O compromisso com o 
País, este sim, está acima da perspectiva eleitoral. Esta 
é a hierarquia: compromisso com o País, em primeiro 
lugar, a eleição, que é a festa democrática, que é a 
possibilidade de o povo julgar os seus representantes 
e saber o que mantém e o que muda, e a atividade do 
Congresso trabalhada em momentos de esforço con-
centrado e, após as eleições, aceleradamente para se 
fazer funcionar a votação da peça orçamentária, que 
é a peça mais importante. Hoje aprovamos a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Portanto, eu olho com muito otimismo, com mui-
ta tranquilidade, os tempos que virão. Torno a agrade-
cer a V. Exª, Sr. Presidente, e encerro, desta forma, o 
meu discurso e a minha participação neste semestre 
legislativo. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à 

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere as matérias constantes 

da Ordem do Dia de hoje para a próxima sessão de-
liberativa ordinária.
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1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 27, DE 2010 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009.

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 278, DE 2010 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 279, DE 2010 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 412, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2010.

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 2007

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 64, de 2007, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Rosalba Ciarlini, 
que altera a redação do inciso XVIII do art. 7° 
da Constituição Federal, para aumentar para 

cento e oitenta dias a duração do período da 
licença à gestante. Parecer favorável, sob nº 
1.164, de 2008, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

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

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.
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Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o 
art. 220-A à Constituição Federal, para dis-
por sobre a exigência do diploma de curso 
superior de comunicação social, habilitação 
jornalismo, para o exercício da profissão de 
jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 17, DE 2010

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 17, de 2010, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Romero Jucá, que 
altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 
19, de 1998, para dispor sobre o quadro de 
servidores civis e militares dos ex-Territórios 
Federais do Amapá e de Roraima.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko.

11

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

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

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

12

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem, 
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utili-
zação do jateamento de areia a seco.

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

13

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem, 
do Deputado João Herrmann Neto), que altera 
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para 
determinar a publicidade dos valores reverti-
dos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985.

Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.
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14

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica.

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

15

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995.

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

16

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 
6.100/2002, na Casa de origem, do Deputa-
do Celso Russomanno), que altera o art. 31 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências (inclui o peso dentre 
as informações que devem ser prestadas ao 
consumidor quando da oferta e apresentação 
de um produto).

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda.

17

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella;

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval.

18

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
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sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna.

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

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

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica.

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
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de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais.

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 

na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

30

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

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

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

31

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

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

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

32

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL44



35140 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL julho de 2010

na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

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

33

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

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

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

34

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

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

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

35

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

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

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 

da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

36

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 
612/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Ricardo Izar), que altera o art. 18 da Lei 
nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre o Controle Sanitário do Co-
mércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
providências, para permitir que farmácias e 
drogarias disponibilizem serviços de aferição 
da pressão arterial.

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

37

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

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

38

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

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

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

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

39

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

40

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas.

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.

41

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 18, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte).

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

42

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 77, DE 2007 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 
143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, 
do Conselho da Justiça Federal e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, 
da Justiça Militar, da Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios e do Ministério Público da 
União, relativas ao exercício de 2003.

43

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 60, DE 2009 

(Tramitando nos termos dos arts. 142 e  
43 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004.

44

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
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do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

45

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

46

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

47

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Recurso nº 7, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade.

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol.

48

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
 Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 

341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 

e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22 
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais).

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

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

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

49

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera 
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 

2005-Complementar), Relator: Senador 
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrá-
rios do Senador Romero Jucá e, em separado, 
do Senador Sibá Machado;

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

50

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 

que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 

2005-Complementar), Relator: Senador 
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrá-
rios do Senador Romero Jucá e, em separado, 
do Senador Sibá Machado;

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

51

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição.

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

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

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

52

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a 
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar 
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do 
ocupante de cargo público que a ele renuncie.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 

2005-Complementar), Relator: Senador 
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrá-
rios do Senador Romero Jucá e, em separado, 
do Senador Sibá Machado;

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

53

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 

de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

54

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar.

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

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

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

55

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação do 
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação con-
junta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favo-
rável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto.

56

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 

de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de

2005-Complementar), Relator: Senador 
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrá-
rios do Senador Romero Jucá e, em separado, 
do Senador Sibá Machado;

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

57

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

58

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de

2005-Complementar), Relator: Senador 
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrá-
rios do Senador Romero Jucá e, em separado, 
do Senador Sibá Machado;

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

59

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 

de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade.

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de

2005-Complementar), Relator: Senador 
José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 
1 a 5 – CCJ, que apresenta, com votos contrá-
rios do Senador Romero Jucá e, em separado, 
do Senador Sibá Machado;

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

60

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

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

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

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

61

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos.

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

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

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

62

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades.

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

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

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

63

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 17, de 2008-Comple-

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL52



35148 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL julho de 2010

mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências.

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

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

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

64

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial.

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

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

Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

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

65

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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66

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil.

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

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

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

67

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para fazer constar que a contagem do pra-

zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo.

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

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

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

68

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos.

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

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

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

69

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta.

70

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 19, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social.

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.

71

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 

de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece.

72

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 17, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena.

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

73

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns), que altera o art. 30 da Lei no 8.935, de 18 
de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), para 
incluir, entre os deveres dos notários e oficiais de 
registro, o encaminhamento de relatório pertinen-
te ao quantitativo de emolumentos recebidos no 
exercício anterior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

74

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
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Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu quero comunicar ao plenário que o Congresso 
Nacional votou nesta manhã a Lei de Diretrizes e Bases 
Orçamentárias, o que, constitucionalmente, autoriza a 
Casa a entrar nas férias determinadas pela Constitui-
ção a partir do dia 17.

Contudo, com o acordo havido entre as lideran-
ças e os Senadores, não teremos sessões delibera-
tivas até o fim desta primeira parte do ano legisla-
tivo desta Legislatura. Sendo assim, vamos reabrir 
a Casa no dia 02 de agosto. Estamos negociando 
com o Presidente da Câmara as datas em que va-
mos fazer o esforço concentrado, em dois dias, no 
próximo mês. Nesse sentido, teremos oportunidade 
de, acertadas essas datas com a Câmara dos De-
putados, comunicar aos Senadores e às lideranças 
da Casa.

Desejo também convocar as Mesas do Senado 
e da Câmara, como Presidente do Congresso, para 
a promulgação da Emenda do Divórcio e da Emen-
da da Juventude para terça-feira, às 12 horas, nesta 
Casa.

Quero também submeter à Casa o pedido de li-
cença do Senador Raimundo Colombo. S. Exª pediu 
licença e a Casa concedeu, e o seu suplente também 
pediu licença, não desejando assumir o mandato. Sendo 
assim, os Requerimentos 713 e 714, ad referendum 
do plenário, a Mesa defere.

Em seguida, vamos encerrar a Ordem do Dia, 
antes de passar à lista de oradores.

São os seguintes os requerimentos de-
feridos:

 
REQUERIMENTO Nº 713, DE 2010

Requeiro nos termos do artigo 43, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
tratamento de saúde, conforme laudo médico anexo, 
nos dias 8 a 13 de julho do corrente.

Sala das Sessões, – Casildo Maldaner, Sena-
dor da República.

REQUERIMENTO Nº 714, DE 2010

Requeiro nos termos do artigo 43, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
afastar-me dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 120 
(cento e vinte) dias, sem remuneração, a contar do dia 
14 de julho, a fim de tratar de interesses particulares.

Sala das Sessões, – Casildo Maldaner, Sena-
dor da República.   

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

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Sarney, Srªs e Srs. Senadores, eu 
fico feliz pelo privilégio de ser o último, aparentemente, 
a falar neste momento em que encerramos esse es-
forço concentrado. Agora vamos nos dedicar bastante 
à campanha eleitoral, para ver quais de nós vão, ou 
não, estar aqui nos próximos anos. Neste momento eu 
gostaria de falar um pouco sobre uma das tarefas que, 
creio, nós, Senadores, deveríamos nos reservar para 
o próximo período, para a próxima Legislatura.

E, para essa proposta de a que nos dedicarmos, 
eu quero levar em conta o resultado que nós pudemos 
ler nos últimos dias sobre a avaliação feita da situação 
da escola no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero dizer 
que o Brasil teve um grande avanço, um imenso avanço 
no que se refere à avaliação das escolas. Aí ninguém 
pode ignorar o papel do Governo Fernando Henrique 
Cardoso e do Governo Lula em levar adiante, implan-
tar e melhorar o sistema de avaliação.

É como se, em uma família, nós tivéssemos a 
possibilidade de comprar um termômetro, que antes 
não se tinha, para medir a temperatura das crianças. 
Não há dúvida de que comprar um termômetro é um 
avanço. Antes ninguém avaliava; antes ninguém sa-
bia se o doente, a educação brasileira, estava ou não 
com temperaturas de febre. Ninguém sabia como es-
tava a educação. Sentia-se, respirava-se que ela não 
ia bem, mas não havia uma convicção, não havia um 
número que dissesse a educação está doente. Esse 
foi um grande avanço.

E, hoje, graças a esse avanço da avaliação do 
Enem, no ensino médio, do Ideb, no ensino fundamen-
tal, do provão, nas universidades, nós podemos dizer, 
com convicção, com clareza, com números, qual é o 
grau da doença da educação brasileira. E é muito fá-
cil dizer que, por essa medição, por esse termômetro 
chamado Ideb, o ensino fundamental, a escola mais 
fundamental do Brasil, está reprovada. Nós fomos re-
provados.

Nós fomos reprovados porque a nota para pas-
sar, em qualquer exame, é 5 – passar apertado. Se 
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um sistema de avaliação é de 0 a 10, tirar 5 significa 
o limite entre aprovação e reprovação. Significa um 
aprovação deficiente. Mas o Brasil não conseguiu a 
aprovação deficiente. A escola brasileira foi reprovada 
ao ser divulgado, nesta semana, o resultado do cha-
mado Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 
de Base), porque a nota foi 4,6. Quatro vírgula seis! 
Nós não fomos capazes de passar.

Mas isso não é tudo. O mais grave é que essa 
nota indica apenas o resultado daqueles que estão na 
escola; não leva em conta os que estão fora da escola; 
não leva em conta, ainda, os milhões que ainda não 
se matriculam na escola; não leva em conta aqueles 
que se matriculam, mas não continuam estudando. 
Portanto, se a escola brasileira foi reprovada com 4,6, 
a educação no Brasil foi reprovada com uma nota bem 
mais baixa. Eu não consigo, hoje, calcular ainda. Es-
tamos tentando levar em conta qual seria a nota que 
poderia ser dada àqueles que abandonaram a escola. 
Porque dar um zero pode ser um exagero; pode ser um 
ou dois. Mas, se nós colocarmos na avaliação, além 
daqueles que estão na escola, os que não estão na 
escola, o Ideb não ficará em 4,6. Eu creio que dificil-
mente ele passará de 3,5. E aí não é apenas reprova-
ção, aí é uma reprovação desesperante, dessas que, 
quando acontece com um filho da gente, nós ficamos 
desesperados. É a reprovação da quase condenação; 
é a incapacidade, a impossibilidade de continuar estu-
dando. O Brasil foi reprovado. 

Na mesma semana quase, o Brasil foi reprovado 
no futebol, ficando entre os oito melhores, o que – va-
mos reconhecer – não é uma posição ruim. Passamos 
por todas as seleções anteriores, passamos por todas 
as preliminares, fomos classificados entre os pou-
cos dos melhores que chegam à Copa, superamos a 
maioria dos que ali chegaram e ficamos entre os oito. 
Talvez, fôssemos o sétimo, o sexto, não chegamos 
aos quatro, mas nós ficamos entre os oito melhores. 
E houve uma tragédia nacional durante, pelo menos, 
os primeiros dias e horas.

Mas, em educação, nós não ficamos entre os oito. 
Na avaliação mundial, feita pela Unesco, nós estamos 
em 85º. Oito e oitenta e cinco. Não houve tragédia, não 
houve reclamação, não houve mobilização. E eu não 
vejo o Presidente da República ter convocado Minis-
tros para saber o porquê de termos ficado em 85º na 
educação, quando saiu esse resultado. Nós não fomos 
reprovados em futebol, apenas não ficamos entre os 
primeiros. Mas nós fomos reprovados na educação e 
temos que ter uma proposta para sair disso.

Eu gostaria de ver este Senado, nos próximos 
anos, debatendo como o Brasil poderá reverter esse 
quadro. Primeiro, debater o que vai acontecer se não 

virarmos esse quadro. E não é difícil dizer como, porque 
o futuro de um país se parece muito com a escola pú-
blica do presente. Se você quer ver a cara de um país 
daqui a 30 anos, olhe como está a cara da sua escola 
pública do dia de hoje – é muito parecido.

Quando a gente vê a França e outros país da 
Europa com a cara bonita hoje, é porque há 150 anos 
eles mudaram a cara da escola. E, ao mudar a cara da 
escola, construíram uma base de conhecimento que 
propiciou transformar aqueles países, num primeiro 
momento, em industriais, que chamo de primários (a 
indústria da mecânica), e, depois, nas últimas décadas, 
darem um salto para a indústria do conhecimento, a 
indústria que vem da ciência e da tecnologia. A ciência 
e a tecnologia a serviço da medicina, da segurança, 
do transporte, da indústria, da agricultura. A cara da 
Europa de hoje é igual à cara da escola da Europa de 
100 anos atrás, 50 anos atrás. Se a gente olhar a cara 
do Brasil hoje, não teremos um futuro bonito.

Mas dá para mudar a cara dessa escola. Nós não 
estamos condenados a um futuro nefasto, negativo de 
exportadores de bens primários, seja minerais, seja 
agrícolas, ou mesmo o que a gente pode chamar de 
industriais primários, que é a indústria mecânica, não 
chegando na indústria sofisticada dos bens de alta tec-
nologia, que são aqueles que realmente representam 
hoje o desenvolvimento.

Nós temos como mudar. E eu gostaria de ver, 
Senador Heráclito, que a próxima Legislatura, onde eu 
desejo que o senhor esteja e vou fazer o possível para 
eu estar também, nós possamos não apenas desper-
tarmos mas começarmos a construir; despertarmos 
para a necessidade e construirmos a possibilidade de 
uma escola como o Brasil precisa.

Mas essa parte sobre como fazer o debate vou 
deixar para depois que passar a palavra, para um 
aparte, ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Cristovam, eu quero me congratular com o pronun-
ciamento que V. Exª faz, aliás abordando o tema da 
sua preferência, que é educação. V. Exª traz um tema 
que entristece muito a mim como piauiense. O meu 
Estado, o Estado do Piauí, foi o último colocado nessa 
última avaliação do ensino médio. Em contrapartida, 
Teresina, a capital, teve a melhor avaliação do Nordes-
te, com crescimento fantástico, o que prova, Senador 
Cristovam, que é apenas uma questão de gestão. E aí 
vem um contrassenso. O Secretário de Educação do 
Piauí, Deputado Estadual; Secretário por mais quatro 
anos, Deputado Federal; Secretário mais quatro anos, 
agora candidato a Senador. Vê-se que se usou uma 
Secretaria única e exclusivamente para se fazer políti-
ca e politicagem. Acho que nós devíamos aperfeiçoar 
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o sistema democrático brasileiro, e não seria de mau 
tamanho se houvesse impedimentos para que Secre-
tários de Estado, principalmente de áreas essenciais 
como saúde, educação e segurança, fossem inelegíveis 
ou, pelo menos, tivessem que pagar uma quarentena 
quando exercessem cargos dessa importância, porque 
quem paga isso é o pobre, é o eleitor, é a criança, é 
o desamparado. Eu contei aqui, Senador Sarney, um 
fato que se deu. O Ministro da Educação, quatro anos 
atrás, foi à região de Picos – esta história é contada 
por aí pelos correligionários do então Secretário – e 
encontrou-se com uma senhora que estava receben-
do uma bolsa para treinamento, aquele treinamento 
do ensino fundamental. Ele perguntou se ela estava 
frequentando as aulas, e ela disse: “Não. Mas estou 
fazendo tudo direitinho”. “Direitinho como?” E ela res-
pondeu: “Todo dia de manhã, eu pego o picolé do 
candidato, boto-o na porta e, às seis horas da tarde, 
recolho-o”. Picolé é aquela propaganda comprida que 
você põe na porta para anunciar a candidatura do seu 
preferido. Esse é um fato lamentável. Acho que V. Exª, 
que é um abnegado nessa questão, deveria pensar 
um pouco nessa proibição, porque é um crime. Ge-
ralmente, Secretaria de Educação – principalmente 
educação e, há uns anos, saúde – se transforma em 
trampolim para alavancar candidaturas. E todas elas 
são bancadas pelo cofre do sofrido povo nordestino e 
brasileiro. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senador, sou eu que agradeço e quero lhe dizer que 
comparto dessa sua sugestão, lembrando até algo 
mais: na escola, as crianças não votam; votam os pro-
fessores. Então, é comum que, na busca do voto, os 
Secretários terminem fazendo concessões aos pro-
fessores em detrimento dos alunos. É comum isso, e 
a gente sabe.

Mas vou mais longe no tocante à formulação do 
Senador Heráclito, lembrando que, ainda mais do que 
não poder ser candidato – e eu dizia há pouco que a 
gente muitas vezes esquece que criança não vota, 
quem vota é professor –, não é raro que o Secretário 
termine fazendo concessões aos professores e sa-
crificando as crianças por conta disto: em busca do 
processo eleitoral.

Mas vou na linha de dizer o que é preciso que 
o Senado, Senador Sarney, possa debater se quiser 
de fato fazer a revolução educacional: debatermos – e 
eu nem diria mais “se fizer”, mas “como fazer” – a fe-
deralização da educação de base neste País. Não há 
outra solução. Deixar que um professor de um Municí-
pio seja selecionado entre as pessoas do Município e 
que o salário do professor de um Município seja pago 
com o dinheiro do Município é condenar a desigualda-

de entre as escolas, é condenar a desigualdade das 
escolas entre os Municípios.

Nós só vamos conseguir ter uma educação de 
qualidade e qualidade igualitária no País quando tra-
tarmos a escola como nós tratamos o Banco do Bra-
sil, a Caixa Econômica, como nós tratamos a Receita 
Federal, a Polícia Federal, o Congresso, a Justiça, de 
uma maneira que os gastos sejam financiados nacio-
nalmente, pela Nação, e as exigências sejam feitas 
pela Nação, não apenas localmente pelos Municípios 
e pelos Estados.

E o Ideb mostra isso. O Ideb deste ano mostrou 
que as escolas federais têm notas acima das escolas 
particulares nos anos quinto a oitavo da escola fun-
damental e têm praticamente empatado nas séries 
primeira a quinta do ensino fundamental. Ou seja, as 
públicas não são piores do que as particulares, desde 
que sejam federais. 

Quando compara as particulares com as estadu-
ais e municipais, há uma diferença imensa a favor das 
particulares. Mas quando colocamos as públicas fede-
rais, Colégio Pedro II, as escolas de aplicação que as 
universidades têm, os colégios militares, esses estão 
acima das particulares.

Por que não fazemos isso para todo o Brasil? 
Por que só pode haver um Colégio Pedro II em todo o 
Brasil, em vez de fazer com que as duzentas mil es-
colas do Brasil sejam, no mínimo, tão boas quanto o 
Colégio Pedro II? Qual é a lógica? Por que só no Rio 
de Janeiro tem um Colégio Pedro II? Por que só cator-
ze escolas de aplicação no Brasil inteiro, pagas pela 
União, mantidas pela União, com o rigor da União, 
com seleção nacional dos professores? Por que só 
catorze? Por que tão poucos colégios militares? Por 
que não transformamos as duzentas escolas federais, 
incluindo aí as escolas técnicas, que todos sabem que 
são de boa qualidade? Por que não transformamos as 
duzentas escolas federais em duzentas mil escolas 
federais? É isso. 

A ideia é simples, mas se deve debater como fazer 
isso, porque não se pode pegar um decreto do Presi-
dente dizendo que as escolas brasileiras hoje passam 
a ser federais. Isso daí não faz sentido. Não se pode 
dizer que, a partir de amanhã, os professores do Brasil 
inteiro, os dois milhões serão pagos pela União. Não 
pode. E nem se pode dizer: “amanhã vamos fazer um 
concurso para contratar dois milhões de professores 
federais”, porque nós não conseguiremos encontrar, 
no Brasil inteiro, mais do que cem mil jovens capazes 
de serem bons professores. 

É aqui que está a chave da tragédia brasileira. 
Se quisermos mudar amanhã o quadro de professo-
res brasileiros, não conseguiremos mais de cem mil 
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e precisamos de dois milhões. É como se tivéssemos 
em uma guerra e precisássemos de dois milhões de 
soldados e só existissem hábeis cem mil. Parece uma 
guerra perdida. 

No caso da educação, não é, porque podemos 
administrar no tempo. Cem mil a gente pode conseguir 
já, pagando um bom salário. Então, pode-se conseguir 
duzentos mil em dois anos, trezentos mil em três anos. 
Em vinte anos, a gente consegue os vinte milhões e, 
provavelmente, em menos tempo do que isso, porque 
quando os professores sentirem que é uma carreira 
bem remunerada, quando sentirem que as condições 
de trabalho são satisfatórias, os jovens deste País todo 
vão correr para serem professores, e não como hoje, 
que ninguém mais quer ser professor.

Temos que usar a próxima legislatura, Senador 
Arthur Virgílio, não digo nem mais para discutir “se”, 
mas para discutir “como” a educação do Brasil passa 
a ser um problema do Brasil, e não um problema do 
Município; como o problema da educação passa a ser 
um problema do Presidente, e não um problema do 
Prefeito; como o professor é contratado no Brasil, e 
não na cidade; como a remuneração dele vai ser igual 
à dos funcionários públicos federais, e não como a dos 
funcionários públicos municipais. Como fazer isso? 
Em quanto tempo fazer isso? E, claro, tomando um 
cuidado: não centralizar a gestão. Não funciona se se 
centralizar a gestão. Mas é simples. 

O Colégio Pedro II é dirigido por um diretor. A 
escola técnica mais perto dele, que não está longe, é 
dirigida pelo diretor. Eles não estão imbricados, eles 
têm suas autonomias. Os reitores do Brasil têm uma 
carreira única do magistério, mas cada um tem sua 
gestão autônoma dentro de certos limites, é claro. E 
mais, não centralizando o sistema pedagógico. 

A federalização tem que vir com a descentraliza-
ção gerencial e com a liberdade pedagógica. O Senado 
deveria discutir como fazer isso. Eu dei a minha contri-
buição. Não sei se vou estar aqui de volta no próximo 
ano. Terei que disputar uma eleição. Uma eleição que 
não vai ser fácil, muito difícil no Distrito Federal, mas 
dei a minha contribuição. 

A minha contribuição, Senador Arthur Virgílio, 
é um simples projeto que cria a Carreira Nacional do 
Professor e o Programa Federal de Qualidade Edu-
cacional. E a ideia é que estes dois itens, estas duas 
pernas: carreira nacional e projeto federal de qualidade, 
a gente implantaria por cidades. Duzentos e cinquenta 
cidade a cada ano. Cem mil professores novos a cada 
ano, três milhões de crianças a cada ano nas escolas, 
dez mil novas escolas em cada ano. Em 20 anos, se-
rão 200 mil escolas, dois milhões de professores, 60 

milhões de crianças, em 5.564 cidades. Talvez possa 
fazer até antes. Não quis ser ambicioso demais.

Vou querer continuar aqui, até para debater esse 
projeto e outros projetos que deixei aqui, mas o impor-
tante é que a gente queira debatê-los. Porque, senão, 
daqui a mais dois anos, essa grande coisa que foi a 
avaliação, iniciada pelo Ministro Paulo Renato, conti-
nuada pelo Ministro Fernando Haddad, esse grande 
avanço que foi, limita-se àquela família que compra 
o termômetro, mas não tem o remédio para baixar a 
febre.

O Brasil adquiriu o termômetro, sabe a nota das 
escolas, mas não quer ainda comprar o remédio para 
que essas notas subam. É a mesma coisa de comprar 
o termômetro e não baixar a temperatura. A única di-
ferença é que temperatura a gente quer baixar, e nota 
da escola a gente quer subir.

Não vejo outra saída, mas debatamos outra. Se 
não for a federalização, com descentralização e com 
liberdade. Eu vou querer continuar debatendo esse 
assunto enquanto eu puder. Por isso, passo a palavra, 
com muito prazer, ao Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Cristovam, V. Exª se marcou na Casa, ao longo do 
seu mandato e logo após a sua saída do Ministério da 
Educação, com essa saudável obsessão pela educa-
ção. Já ouvi, assim, críticas que não se sustentavam, 
do tipo: é monotemático. Não é verdade. V. Exª abor-
dou, e abordou bem, outros temas. Já ouvi elogios do 
tipo: teria que ser monotemático alguém no campo 
da luta por educação. E V. Exª não foi monotemático. 
Mas a marca do seu mandato é a luta por educação 
de melhor qualidade no País. E temos exemplos bem 
claros. E temos um exemplo bem claro. Quero aqui me 
recordar também do meu inesquecível amigo Mário 
Covas, mas temos um exemplo bem claro. Anos 50, 
o Brasil tinha o dobro da renda per capita da Coreia 
do Sul. Agora, ela tem mais do que o dobro da nossa 
renda per capita...

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

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – E a resposta 
para esse fenômeno, que não é fenômeno nenhum, é 
explicável à luz do dia, é de clareza palmar, a respos-
ta está em que a Coreia se planejou e investiu maci-
çamente na educação e o Brasil, não. Por outro lado, 
conseguimos avanços fantásticos no Governo Fernando 
Henrique, ampliados no Governo do Presidente Lula, 
avanços fantásticos, por exemplo, na educação de 
base. A maioria esmagadora das crianças matriculadas 
em escolas, enfim. Passamos a questionar – esse é o 
passo seguinte – a qualidade de ensino que se presta. 
Temos que melhorar a qualidade do ensino a partir da 
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reciclagem efetiva dos professores. Os professores têm 
que estar aptos a dar boas aulas, senão, eles limitarão 
a criança ao pouco que porventura alguns deles pos-
sam saber para ministrar. Então, temos que preparar 
bons professores. Lembro-me de Mário Covas, porque 
Mário Covas dizia... Ele se irritava, era irritadiço às ve-
zes, embora uma figura muito meiga no trato pessoal, 
e muito leal, sobretudo. Mário Covas se irritava quando 
as pessoas diziam a ele que professor era sacerdote e 
que, portanto, não era para se preocupar com o salário 
do professor, porque ele só se dedicava ao magistério 
porque amava o magistério. E ele dizia que não era 
sacerdote. E argumentava: piloto só é piloto porque é 
apaixonado por aviação. E não é por isso que se vai 
deixar de pagar salário bom para piloto. Outro exem-
plo: médico. Eu conheço advogados, bacharéis em 
Direito como eu, sem vocação – não tenho vocação 
e sou bacharel em Direito –, é possível; médico, não 
é possível. Médico tem de ter vocação para Medici-
na. Então, não é por isso que se vai deixar de pagar 
a consulta do médico ou se vai deixar de remunerar 
de maneira adequada os médicos. Então, criou-se o 
preconceito de que professor teria de trabalhar mais 
ou menos de graça, num projeto – porque não havia 
um projeto – inexistente e falso de educação no País. 
Portanto, eu entendo que V. Exª está montando um bom 
quebra-cabeça e procurando fechar as arestas pelas 
quais pudesse desaguar o desperdício. Nós temos de 
ter professores bem pagos, temos de ter investimento 
maciço em educação, investimento otimizado, porque 
também não pode ser investimento do tipo que a cor-
rupção vá comendo as verbas e, quando elas chegam 
na ponta, já não dá para realizar o projeto, muito bem 
elaborado às vezes por um bom técnico, de boa cabe-
ça do Ministério, aqui do MEC, enfim. Sou a favor da 
descentralização com os recursos e de planos. V. Exª 
falou em algo que me agradou muito: 20 anos. Nós aqui, 
raramente, falamos em 20 anos. Nós sempre falamos 
na próxima eleição, no próximo ano, sempre falamos 
no próximo momento. Nós não temos paciência para 
dizer: vamos trabalhar para colhermos efetivamente 
bons frutos – é claro que os vamos colhendo ao lon-
go dos anos –, mas com uma culminância ao longo 
de 20 ou 30 anos. Foi o que fez a Coreia. E o que fez 
a Coreia nos passar largamente para trás em matéria 
de bem-estar social, de pujança econômica, com o 
dobro da nossa renda per capita, sendo o país, para 
usar uma expressão que é de política internacional – 
e engraçado que os dicionários não a registram aqui 
–, que seria capabilities, as nossas capabilidades. É 
uma linguagem diplomática, enfim, e de economia. O 
que é capabilidade? É o conjunto de potencialidades 
de um país. O Brasil tem mais capabilidades do que 

seus parceiros latino-americanos. É um conjunto de 
possibilidades que faz do país um país capaz de emer-
gir. A Costa Rica pode ser um país próspero, mas não 
poderá ser uma potência; o Brasil necessariamente será 
uma potência porque tem capabilidades – e não há em 
dicionários brasileiros –; o Brasil tem capabilities que 
a Costa Rica não tem. Portanto, eu parabenizo V. Exª 
por estarmos aqui – eu, de minha parte, encerrando 
minha participação até a próxima convocação extraor-
dinária e ouvindo um discurso sobre educação, porque 
considero que, se pensarmos em tudo e não pensar-
mos em educação, nós simplesmente engasgaremos 
o futuro do País na próxima esquina. Sem educação 
nós não vamos. Muito obrigado, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
que agradeço, Senador. E vou aproveitar essa expres-
são sua da capabilidade para dizer, primeiro, que eu 
estou de acordo, o Brasil tem mais capabilidade, mas, 
em um item, tem menos capacidade. Porque a capabili-
dade, como o senhor disse, é a soma das capacidades: 
a terra boa, energia, água, riquezas minerais, os rios etc. 
Mas há um item das capacidades que está atrasado, 
que é a capacidade em educação. Agora, o problema 
é que essa é a capacidade de todas as capacidades; 
essa é capacidade que unifica todas as outras. Não 
adianta um país ter a capacidade hidrelétrica se não 
tiver os engenheiros capazes de fazer a hidrelétrica. 
A água caindo solta não resolve a energia; é preciso 
fazer a represa, é preciso colocar as turbinas, é preci-
so puxar os fios, levar até as casas.

O Brasil tem maior capabilidade, usando a palavra 
do Senador Arthur Virgílio, a soma das capacidades, 
mas na capacidade-chave, que é a educação, estamos 
atrás da Costa Rica. Por isso, a Intel não veio para o 
Brasil; foi para Costa Rica. Por isso, há hotéis que pre-
ferem ir para lá porque se fala inglês nas ruas, inclusive 
– aqui a gente não fala –, porque a educação deles é 
melhor por causa de 50 anos de esforços.

A Coreia é um grande exemplo, mas há outros. 
Era a metade a renda deles, como o senhor disse, e 
hoje a deles é mais que o dobro! E não é só o valor 
da renda; é o tipo, a origem da renda. Porque a nos-
sa renda é baseada na agricultura, que é uma coisa 
boa – é verdade –, é baseada na indústria mecânica, 
que é boa; a deles é baseada na ciência e tecnologia. 
Agora a gente teve a Copa no Mundo, e as televisões 
que compramos por aí eram coreanas. Eles produzem 
não apenas mais, eles produzem melhor que nós. Nós 
não temos outra saída a não ser isso.

Quero dizer também – o senhor lembrou a ques-
tão dos 20 anos – que eu creio que a proposta que 
faço tem uma “sacação” interessante: são 20 anos no 
Brasil, mas dois anos numa cidade. Em vez de fazer 
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aos pouquinhos, durante 20 anos, no Brasil inteiro, a 
gente continua aos pouquinhos no Brasil inteiro e dá 
o salto em algumas cidades. De outra forma, é pegar 
os Cieps do Brizola por cidade. Em vez de espalhá-los 
por aí – o Presidente Collor também fez os Ciacs –, 
perdidos, a gente pega uma cidade e diz: aqui todas as 
escolas serão bonitas, bem equipadas, e os professo-
res, da carreira federal, com salário federal. Aqui todas 
as escolas serão tipo Pedro II. A gente começa pelas 
pequenas cidades. Dá para fazer 250 por ano. Aí, em 
20 anos, chega ao Brasil inteiro, mas, em dois anos, já 
chegou àquela cidade. E virá o exemplo dessas cidades 
que vai fazer com que todos queiram fazer o esforço, 
que não é tão alto quanto parece. É muito mais barato 
do que se sabe. Agora, tem que ser completo.

O senhor falou: “professor gostar de dar aula...” 
Até pode haver um ou outro sacerdote, mas sacerdote 
mesmo... porque quem tem família jamais dará uma 
boa aula para o filho de outro se o seu filho está em 
casa sem comida; ou se ele está com comida, mas sem 
sapato; ou está com sapatos, mas sem o computador, 
uma das exigências de hoje.

Não adianta querer que um professor seja bom 
por vocação se ele não tiver condições de atender as 
necessidades de sua família. A minha geração con-
seguiu estudar em escolas baratas, com professores 
missionários, porque eles eram padres mesmo, porque 
não tinham família, porque não pagavam aluguel, por-
que o colégio não pagava impostos, porque não existia 
o custo dos computadores.

Agora, não mais! Agora, só haverá professor 
dando boas aulas se ele tiver resolvida a situação da 
sua família, se ele for muito bem preparado, se ele for 
muito dedicado. E não é só isso: sem que ele tenha 
uma escola confortável, porque senão os alunos não 
assistem aula. E não paramos por aí: sem que ele tenha 
equipamentos pedagógicos modernos como televisor, 
como DVD e computador.

Não há mais professor bom sem a casa resolvida, 
e não há mais professor bom só com o giz e o quadro 
negro! Acabou esse tempo! Hoje é um conjunto. E eu 
diria mais: sem que a criança esteja bem alimentada. 
E diria mais: sem que a família lhe dê suporte. Por isso 
essa minha ideia de fazer por cidade. Nas cidades que 
escolhermos para isso, temos de fazer que a praça 
seja um centro de educação; tem que ter um pequeno 
teatro, tem que ter uma biblioteca.

Senador Arthur Virgílio, eu comecei fazendo isso 
no pouco tempo que tive no Ministério. Escolhi 29 ci-
dades do Brasil, todas com 10 mil habitantes, porque 
não tive nenhum apoio da Fazenda, não tive nenhum 
apoio do resto do Governo. Escolhi 29 cidades, refiz o 
orçamento. Retirei dinheiro até do Bolsa Escola, uma 

invenção que eu tive, mas retirei o dinheiro daí por-
que ele não estava sendo gasto todo, e investi nessas 
cidades.

Levamos um ano até para passar por aqui a re-
formulação. Jogamos o dinheiro lá, e em janeiro para-
ram o programa. Se o Presidente Lula tivesse conti-
nuado esse programa, hoje ele podia dizer que havia 
mil cidades neste País com o que a gente chamava 
de escola ideal: todas as cidades com professores de 
uma carreira nacional, com esses prédios bonitos, com 
os equipamentos modernos, tudo em horário integral. 
Isso é possível.

E este Senado tem uma responsabilidade para 
tentar fazer isso. Tem projetos em andamento que 
permitem isso. Tem novas ideias que podem surgir. E 
eu espero, Senadores, poder continuar fazendo esse 
trabalho, não sei se monotemático ou não, mas tentar 
continuar isso.

Eu até posso ser um pouco pretensioso em di-
zer que eu até falo de outras coisas, mas a melodia é 
a educação. Toda boa sinfonia tem uma melodia que 
dá o tom. As outras partes são para compor e até dis-
trair um pouco o ouvinte. E eu não vejo outra melodia 
capaz de unificar todos os problemas que nós temos, 
a não ser uma revolução na educação. Demora para 
chegar ao Brasil inteiro, mas pode ser feita rapidamen-
te em algumas cidades. E o caminho são projetos que 
já estão nesta Casa e eu espero que nós possamos 
continuar debatendo nos próximos anos.

É isso, Presidente Sarney, que eu tinha para co-
locar nesta sessão. Agradeço a sua presença, a sua 
Presidência, e que eu tenha podido usar o tempo para 
falar isso.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
já havia acertado com a Drª Cláudia Lyra a leitura de 
um empréstimo para Minas Gerais, fundamental para 
o desenvolvimento econômico daquele Estado.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu trago à Mesa 
uma pequena questão fácil de resolver.

Eu havia, no discurso, requerido a publicação na 
íntegra de determinado texto, mas acabei discorren-
do sobre o texto – peço, então, a retirada – sem que 
seja necessário se manter a exigência da publicação 
na íntegra.

E uma pergunta para a Mesa é que ontem nós 
aprovamos... É até um fato interessante do ponto de vista 
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regimental. Aprovamos aqui, ontem, por acordo de Líde-
res, o PLC nº 04, de 2005. E o processado chegou cinco 
minutos após, da Comissão de Assuntos Sociais.

A minha pergunta é se nós teremos de repetir 
todo o processo de votação no esforço concentrado 
próximo ou se é possível a Mesa acatar como apro-
vado um projeto, que, no substitutivo, recebeu o apoio 
dos Líderes e foi aprovado aqui sem contestação de 
qualquer dos Senadores presentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero esclarecer a V. Exª que nós não chegamos a 
votar esta matéria, porque ela não chegou à Mesa, e 
estava nas Comissões, de onde não saiu ainda com 
os devidos pareceres.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
ela será um dos itens...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Figurará nas próximas agendas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pre-
sidente, requeiro finalmente voto de pesar pelo faleci-
mento, no dia 5 de fevereiro de 2010, em Manaus, do 
médico e jornalista Dr. Petrúcio Pereira Magalhães.

Nos termos do art. 218, do Regimento Interno, peço 
inserção em Ata desse voto de pesar e explico à Casa ra-
pidamente quem foi esse benemérito cultor da Medicina.

Petrúcio Pereira Magalhães, médico e jornalista, 
faleceu no dia 5 de fevereiro de 2010, aos 68 anos, no 
exercício do cargo de Diretor Institucional das Unime-
ds Norte-Nordeste. Ele se formou em Medicina pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Fundação de Ensi-
no Superior de Pernambuco, em 1971. Fez residência 
médica em Anestesiologia no Hospital Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro, em 1972, pós-graduando-se em Admi-
nistração Hospitalar pela PUC-RJ, também em 1972. 
Fez outra pós-graduação, desta feita em Medicina 
Esportiva, pela Fundação de Ensino Superior de Per-
nambuco, em 1976, onde exerceu vários cargos, até 
assumir a chefia do serviço médico do Colégio Militar 
de Manaus. Petrúcio se tornou amazonense de cora-
ção. Foi diretor clínico do Hospital Unimed Manaus, 
diretor de Assistência à Saúde da Semsa (Secretaria 
Municipal de Saúde), diretor clínico da Maternidade 
Brigita Daou e Consultor e Diretor de Saúde Metropo-
litano da Secretaria Municipal de Saúde.

Além do mais, cooperativista convicto – paixão 
que passou ao filho Petrúcio Pereira de Magalhães Ju-
nior, atual Presidente da Organização das Cooperativas 
Brasileiras e do Serviço Nacional de Aprendizagem de 
Cooperativismo (OCB/SESCOOP-AM) – foi Vice-Pre-
sidente da Federação das Unimeds Norte/Nordeste, 
membro do Conselho Deliberativo da Aliança Coope-
rativista Nacional Unimed e do Conselho de Adminis-
tração da Unimed do Brasil, diretor administrativo da 

Unimed-Manaus, fundador e presidente da Federação 
das Unimeds da Amazônia Ocidental, da Cooperativa 
de Consumo dos Cooperados e Funcionários da Uni-
med-Manaus, fundador da Cooperativa de Ginecologia 
e Obstetrícia do Amazonas (COOPEGO-AM), fundador 
e membro do Conselho de Administração da Unicred-
Manaus, fundador e presidente da Central das Coope-
rativas de Crédito (UNICRED) da Amazônia Ocidental 
e membro do Conselho Executivo da Federação das 
Unimeds do Norte/Nordeste.

Pela contribuição que deu em seu setor de ativida-
de, principalmente no Amazonas e nas Regiões Norte e 
Nordeste, imagino, suponho que ele faz jus à homenagem 
póstuma que ora requeiro à Casa, Sr. Presidente.

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

– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 715, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
no dia 5 de fevereiro de 2010, em Manaus, 
do médico e jornalista Dr. Petrúcio Pereira 
Magalhães.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo fale-
cimento, no dia 5 de fevereiro de 2010, em Manaus, do 
médico e jornalista Dr. Petrúcio Pereira Magalhães.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja co-
municado ao seu filho Petrúcio Pereira de Magalhães 
Júnior e, por seu intermédio, aos demais membros da 
família, bem como à Direção da Unimed nos Estados 
do Norte/Nordeste.

Justificação

Petrúcio Pereira Magalhães, médico e jornalista, 
faleceu no dia 5 de fevereiro de 2010, aos 68 anos, no 
exercício do cargo de Diretor Institucional das Unimed 
Norte-Nordeste. Ele se formou em Medicina pela Fa-
culdade de Ciências Médicas da Fundação de Ensi-
no Superior de Pernambuco, em 1971. Fez residência 
médica em Anestesiologia no Hospital Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro, em 1972, pós-graduando-se em Admi-
nistração Hospitalar pela PUC-RJ, em 1972. Fez outra 
pós-graduação, desta feita em Medicina Esportiva, pela 
Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, em 1976, 
onde exerceu vários cargos, até assumir a chefia do 
serviço médico do Colégio Militar de Manaus. Petrúcio 
tornou-se amazonense de coração. Foi diretor clínico 
do Hospital Unimed Manaus, diretor de Assistência à 
Saúde da Semsa, diretor clínico da Maternidade Brígi-
da Daou e Consultor e Diretor de Saúde Metropolita-
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no da Secretaria Municipal de Saúde. Cooperativista 
convicto – paixão que passou ao filho Petrúcio Pereira 
de Magalhães Júnior, atual presidente da Organização 
das Cooperativas Brasileiras e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (OCB/SESCOOP-
AM) – foi vice-presidente da Federação das Unimeds 
Norte/Nordeste, membro do Conselho Deliberativo da 
Aliança Cooperativista Nacional Unimed e do Conselho 
de Administração da Unimed do Brasil, diretor adminis-
trativo da Unimed-Manaus, fundador e presidente da 
Federação das Unimeds da Amazônia Ocidental, da Co-
operativa de Consumo dos Cooperados e Funcionários 
da Unimed-Manaus, fundador da Cooperativa de Gine-
cologia e Obstetrícia do Amazonas (COOPEGO-AM), 
fundador e membro do Conselho de Administração da 
UNICRED-MANAUS, fundador e presidente da Central 
das Cooperativas de Crédito (UNICRED) da Amazônia 
Ocidental e membro do Conselho Executivo da Federa-
ção das Unimeds do Norte/Nordeste. Pela contribuição 

que deu em seu setor de atividade, principalmente no 
Amazonas e nas regiões Norte e Nordeste, ele faz jus 
à homenagem póstuma que ora requeiro.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2010. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

O Senado recebeu do 1º Secretário da Câmara dos De-
putados os Ofícios nºs 688 e 689, de 2010, submetendo 
à apreciação da nossa Casa, nos termos do art. 62 da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 32, de 2001, o Projeto de Lei de Conversão 
nº 8, de 2010, e a Medida Provisória nº 484, de 2010.

São as seguintes as matérias:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 
8, de 2010 (proveniente da Medida Provisória nº 483, 
de 2010), e à Medida Provisória nº 484, de 2010, que 
acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Ple-
nário que os prazos de 45 dias para apreciação das 
matérias pelo Congresso Nacional encontram-se es-
gotados, e os de vigência foram prorrogados por Atos 
do Presidente da Mesa Congresso Nacional por mais 
sessenta dias.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas da Casa até que se ultimem suas votações.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 203, de 2010 
(nº 403/2010, na origem), de 6 de julho do corrente, pela 
qual o Presidente da República solicita seja autoriza-
da a contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América, de principal, entre o Estado de Minas Gerais 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
destinada ao financiamento parcial do Programa de 
Acesso ao Município – PROACESSO II.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Sr. Senador Flávio Arns enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, esta semana este Plenário prestou home-
nagem ao 88º. [octogésimo oitavo] Dia internacional 
do Cooperativismo e aos 40 anos da Organização das 
Cooperativas Brasileiras – OCB. Cooperativismo é um 
assunto que muito me agrada, porque me é bastante 
familiar. Venho de um Estado eminentemente agrícola, 
marcado positivamente por essa modalidade econômi-
ca, que se fundamenta na sociedade de pessoas que 
se reunem pela determinação de impulsionar a vida 
de muitas famílias e de muitos trabalhadores. Desse 

modo se criaram cooperativas rurais, cooperativas de 
saúde, cooperativas de ensino, entre outras.

Admiro o cooperativismo, porque congrega gen-
te disposta a levar adiante o projeto de distribuir as ri-
quezas ou partilhar os bens produzidos da forma mais 
equânime possível.

Algumas vezes nesta tribuna já disse o quanto o 
Paraná é agradecido aos seus imigrantes. Um razão é, 
sem dúvida, terem, nas suas comunidades, lançado a 
estrutura e fundado o sistema cooperativista. Organi-
zaram-se para suprir suas necessidades de consumo, 
comprando em comum e assim procedendo em situa-
ções de venda; organizaram-se para obter condições 
mínimas de viver no campo (e aí lembro a eletrificação 
rural) e, dada a atividade do plantio, organizaram-se 
para desfrutar de crédito bancário. Enfim, aderindo às 
cooperativas, muitos agricultores garantiram o sustento 
e um futuro para suas famílias.

Contudo, as fronteiras agrícolas foram apenas 
o ponto de partida; o cooperativismo adentrou as 
cidades e nelas agregou os serviços nas áreas da 
saúde, do trabalho, da habitação, da educação. Ve-
mos hoje no Paraná o cooperativismo impulsionar 
o turismo e, com ele, o crescimento econômico de 
todo o Estado. 

Seguramente mais de 2 milhões de paranaen-
ses participam efetivamente de Cooperativas, sen-
do que na parte de agropecuária são responsáveis 
por mais de 50% da economia agrícola do Paraná. 
E o maior bem, senhor presidente, está no fato de o 
cooperado ter papel ativo nas ações sociais da sua 
comunidade.

Hoje as cooperativas desempenham ainda outro 
papel: o de difundir tecnologias e de implementar po-
líticas desenvolvimentistas. No Paraná, são grandes 
geradoras de receita e tornaram-se sinônimo de em-
pregabilidade (só as cooperativas agrícolas garantem 
cerca de 800 mil postos de trabalho!). Atendem cerca 
de 1/3 da população rural do Estado e promovem a 
ligação entre o produtor rural e o governo.

Dessa integração dos produtores em coopera-
tivas, atingiu-se maior eficiência dos mecanismos de 
arrecadação tributária do Estado, e elas se transfor-
maram em importantes instrumentos na execução da 
política fiscal do governo. 

Para ilustrar esse trabalho pujante e de relevo 
na economia local e estadual, cito a COOPAVEL, Co-
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operativa Agroindustrial de Cascavel, que promove 
anualmente o Show Rural COOPAVEL. Uma feira de 
difusão de tecnologias para o aumento da produtividade 
de pequenas, médias e grandes propriedades rurais, 
que leva aos produtores as inovações em equipamen-
tos e técnicas. Uma referência mundial no setor! Uma 
confirmação de que a união faz a força. A COOPAVEL 
está em 17 municípios paranaenses. Os associados 
somam pelo menos 3 mil famílias.

Vejam os senhores que as cooperativas são 
um modelo de responsabilidade social! Preocupar-se 
com a coletividade – com o seu bem-estar –, com a 
qualidade de vida dos associados, dos funcionários 
e dos consumidores está na raiz da cultura do coo-
perativismo.

As cooperativas hoje – cada vez mais consoli-
dados o capitalismo e a globalização – são impelidas 
ao crescimento, o que reforça a necessidade de mais 
união e visão de conjunto por parte de seus dirigentes 
e associados. Nesse sentido, órgãos como a Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras (OCB) e, no Paraná, 
como o Sindicato e Organização das Cooperativas do 
Estado (OCEPAR) surgem para proteger sua susten-
tabilidade. Por meio da Ocepar, agradeço a todas as 
cooperativas paranaenses pelo crescimento que trou-
xeram ao Paraná. Com certeza, muitos dos que alu-

dem à qualidade de vida do Estado, vinculam nosso 
progresso ao cooperativismo!

Por certo, muitas cooperativas nasceram da união 
de esforços em momentos de grande insatisfação social 
com medidas políticas adotadas ou na falta delas. Os 
trabalhadores encontram nessa estrutura um espaço 
democrático que, bem encaminhado – com lideranças 
amadurecidas – poderá ser permanente e edificar um 
líder, uma marca, uma sigla, enfim, um ícone de or-
gulho a nação. 

As cooperativas devem sempre buscar o ideal 
de corresponderem ao clamor de uma comunidade, 
aumentando sua capacidade de organização e seu 
nível de consciência da cidadania. 

Parabéns à Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB) e a todos os participantes dessas ini-
ciativas responsáveis e de compromisso social. Uma 
sociedade civilmente organizada é sinônimo de política 
de qualidade em todas as instâncias. 

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

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 
minutos.)
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Ata da 125ª Sessão, Não Deliberativa 
9 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Srª Serys Slhessarenko e dos Srs. Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 9 minu-
tos, e encerra-se às 11 horas e 15 minutos.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 716, DE 2010 
(REQUERIMENTO Nº 61/CCJ/2010) 

(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja inserido em ata 
Moção de Pesar pelo falecimento de Murilo Paulino 
Badaró, ex-Senador, ex-Presidente desta Comissão 
de Constituição e Justiça, ex-Deputado Federal e ex-
Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, ocor-
rido no dia 14 de junho de 2010, em Belo Horizonte 
(MG), aos 78 anos.

Justificação

Natural de Minas Novas, histórica cidade do Vale 
do Jequitinhonha mineiro, Murilo Paulino Badaró nas-
ceu em 13 de setembro de 1931. Formou-se em di-
reito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Minas Gerais, ingressou na política como militante do 
antigo Partido Social Democrático (PSD), elegendo-
se Deputado Estadual por Minas Gerais em 1958 aos 
27 anos. Reeleito em 1962 com grande votação, que 
logo o encaminharia para a Câmara dos Deputados, 
onde exerceu três mandatos de Deputado Federal. Em 
2004, foi eleito Prefeito de sua terra natal Minas Novas, 
realizando sonho de menino.

Em 1964, pertencendo aos quadros da ARENA 
governista, em discurso intitulado “Protesto de uma 
Geração”, repudiou a cassação de Juscelino Kubits-
check, e em 1968 votou contra a cassação do Depu-
tado Moreira Alves, tendo o seu nome indicado para 
cassação dos direitos políticos e afastado da Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Em 1979 tornou-se senador pela ARENA, após 
eleição indireta promovida pela Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais. No Senado, foi indicado pelo Presi-
dente Figueiredo para ser Líder do Governo. Além da 
contribuição para a abertura política iniciada naquele 
período, Murilo Badaró ainda foi Presidente desta Co-
missão de Constituição e Justiça.

Ocupou vários cargos públicos, começando por 
ser secretário do governo Israel Pinheiro, do PSD minei-
ro. Em 1984 foi indicado pelo Presidente da República 
João Figueiredo para o cargo de Ministro da Indústria 
e do Comércio. Foi presidente do Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais (BDMG) em 2003.

Foi presidente da Academia Mineira de Letras 
por mais de dez anos, desde 1998, e deixou extensa 
obra de ficção e de história, principalmente política. 
Escreveu as biografias de políticos mineiros do século 
XX, tais como Gustavo Capanema, José Maria Alkmin, 
Milton Campos e recentemente a do ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados e ex-Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Bilac Pinto.

Parte da história da política mineira esteve pre-
sente no seu funeral, reunindo familiares, amigos, ad-
miradores e políticos de campos ideológicos diversos 
que foram manifestar sua admiração pelo político e 
seu legado à política mineira e nacional.

A imprensa mineira cita as visões que os diver-
sos matizes tinham do homem público que foi Murilo 
Badaró, e que podem ser sintetizadas no depoimento 
da Deputada Federal Jô Moraes.

(PCdoB): “Ele era um político que tinha bigode, 
que honrava a tradição. Tínhamos opiniões divergen-
tes sobre vários assuntos, mas é inegável seu talento 
para estimular o pensamento”; ou no depoimento do 
jornalista Guy de Almeida: “Por mais que fossem con-
trovertidos alguns dos seus pensamentos, ele sempre 
se destacou pela inteligência e primou pela troca de 
idéias”.

O ex-Governador de Minas e ex-Senador Fran-
celino Pereira ressaltou que a trajetória de Badaró “é 
exemplar para a vida cultural e política do País”, pen-
samento corroborado pelo deputado estadual Délio 
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Malheiros (PV): “Nunca deixamos de conversar e trocar 
idéias. Ele nos deixou um grande ensinamentos: que 
na política, não temos inimigos, temos adversários, e 
que o debate é um bem da democracia”.

O Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda 
(PSB), ressaltou a origem de Badaró, como represen-
tante da escola mineira de homens públicos ligados à 
literatura: “Minas Gerais sempre teve políticos literatos 
e Murilo era um deles. Uma alma mineira e ao mesmo 
tempo universal”. 

Para o ex-Governador e ex-Deputado Federal 
Aécio Neves “Murilo tinha a alma de Minas uma das 
grandes referências do seu tempo que deixa uma 
saudade grande em todos que tiveram o previlégio de 
conviver com ele”.

Atuante até o último dia de sua vida, na sua co-
luna de jornal criticou, no último texto publicado, o uso 
político do crescimento do PIB afirmando “que mais 

de 50% da população não tem esgotamento sanitá-
rio e água tratada, que a educação patina nos baixos 
salários dos professores e na ausência dos padrões 
confortáveis para as escolas”.

O Governador de Minas Gerais, Antônio Anas-
tasia (PSDB), decretou luto oficial de três dias no Es-
tado, lamentando a perda “de um dos maiores nomes 
da inteligência mineira” e afirmando com razão “Ob-
servador atendo do dia a dia, Murilo foi testemunha e 
personagem da história política de Minas nas últimas 
seis décadas”.

Murilo Badaró faleceu aos 78 anos, deixando a 
viúva, dona Luci Prado Badaró, os filhos Murilo, Henri-
que, Eduardo, Marcelo, Lea, Flávia, Isabela, e netos.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2010. – An-
tônio Carlos Magalhães Júnior – Eduardo Azeredo 
– Romeu Tuma.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) –A Presidência lembra às Senhoras e 
aos Senhores Senadores que o Senado Federal está 
convocado para uma sessão especial a realizar-se 
segunda-feira, às 11:00 horas, destinada a homena-
gear a Igreja Memorial Batista, pelo transcurso do seu 
Jubileu de Ouro, de acordo com o Requerimento nº 
552, de 2010, do Senador Marconi Perillo e outros 
Senhores Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2005, de au-
toria do Senador Aloizio Mercadante, que altera 
a redação da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 

de 1995, a qual dispõe sobre partidos políticos 
e regulamenta os artigos 17 e 14, § 3º, inciso V, 
da Constituição Federal; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 288, de 2007, de au-
toria do Senador Valdir Raupp, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 121, altera o art. 126 e 
acrescenta parágrafo único ao art. 127 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, para permi-
tir a participação em assembléia-geral por meio 
de assinatura eletrônica e certificação digital, e 
para instituir o requisito de depósito prévio do 
instrumento de mandato para a representação 
do acionista em assembléia-geral. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu do Senhor Pre-
sidente da República a Mensagem n° 80, de 2010-CN 
(nº 404, de 2010, na origem), encaminhando o seguinte 
projeto de lei do Congresso Nacional:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Nos termos do art. 112 da Resolução nº 
1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação do projeto:

Leitura: 9-7-2010
até 14-7 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos;
até 4-8 prazo para apresentação de emendas;
até 9-8 prazo para publicação e distribuição de avul-

sos das emendas apresentadas; e
até 24-8 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamen-
to do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 10 de julho 2010.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 231, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2005. 

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 231/10 – Presidência/CCJ

Brasília, 7 de julho de 2010

Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão apro-
vou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 58, 
de 2005, de autoria do Senador Augusto Botelho, que 
“Altera a redação do art. 1.211-A à Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para 
conceder prioridade processual aos deficientes em que 
a causa seja conexa com a deficiência, e para ajustar 
o benefício ao Estatuto do Idoso”.

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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao ofício lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que à matéria poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como sou a primeira inscrita para usar 
da palavra, convido o Senador Edison Lobão para as-
sumir a Presidência. (Pausa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – 
MA) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Senador Edison Lobão, que preside 
esta sessão de hoje, eu gostaria de falar um pouco 
da nossa juventude, tendo em vista que, nesta última 
quarta-feira, o Senado deu um passo, eu diria, gigante 
na construção de um futuro melhor para o nosso Brasil, 
apostando no presente, fortalecendo nossa juventude. 
Ao aprovar a PEC da Juventude, o Congresso Nacio-
nal, finalmente, está colocando os jovens sob o foco 
do Pode Público. 

Sr. Presidente, digo sempre que, com relação 
às crianças e aos jovens, a gente não deve continuar 
a usar aquela frase tão comum: “A criança e o jovem 
são o futuro do Brasil”. Eles serão o futuro do Brasil 
e garantirão um futuro bom para eles e para toda a 
população, para todos nós, se realmente tiverem um 
presente digno; se tiverem condições de vida com dig-
nidade, se seus familiares tiverem trabalho, moradia; 
se tiverem condições de educação, de cuidados com a 
saúde. Enfim, se tiverem a sua cidadania e a de seus 
familiares garantidas, porque a criança e o jovem só 
terão a sua cidadania asseguradas se suas famílias 
tiverem isso assegurado também. Portanto, só quem 
tem o presente assegurado pode nos assegurar um 
futuro em condições realmente de ajudar, cada vez 
mais, a termos segurança, a termos condições dignas 
de vida, trabalho, educação, saúde.

Sr. Presidente, ao fazer uma simples inclusão 
do termo juventude no capítulo dos Direitos e Garan-
tias Fundamentais da Constituição Federal, estamos 
criando solo propício para as políticas públicas para 
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a juventude florescerem. Preenchemos o vácuo que 
existia em nossa Constituição Federal no tocante à 
nossa juventude. A Constituição já reconhece crian-
ças, adolescentes, idosos, indígenas e mulheres, mas 
não diz nada sobre os direitos da juventude. Agora, a 
juventude também será tratada com maior atenção 
pelo Poder Público. 

Devo parabenizar o Deputado Sandes Júnior 
por ter apresentado essa proposta. Uma belíssima 
iniciativa que podemos apoiar aqui, no Senado, e ver 
nossa juventude receber a tão necessária atenção, 
traduzida em políticas públicas específicas. A PEC tra-
mitava desde 2003 e, em 2008, com o resultado da 1ª 
Conferência Nacional da Juventude, colocando essa 
proposta como prioritária para a juventude brasileira, 
conseguimos finalmente fazê-la caminhar. Serão mais 
de 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que serão 
beneficiados.

É importante destacar a força dessa conferên-
cia, que mobilizou mais de 400 mil pessoas em todo o 
Brasil, em várias etapas, nos Municípios, nos Estados 
e, finalmente, na conferência realizada aqui em Bra-
sília. Toda essa mobilização reforça a importância da 
aprovação da PEC.

A aprovação neste ano foi ainda mais simbólica 
por a ONU ter apontado 2010 como o Ano Internacio-
nal da Juventude. Quer dizer, o Brasil está seguindo as 
indicações da ONU para construção de uma sociedade 
mais justa, fraterna e igualitária através, também, do 
apoio à juventude.

Como o Conselho da Juventude apontou em 
seu artigo publicado em jornais de grande circulação 
nacional, a emenda constitucional dá “segurança ju-
rídica” e permite o avanço das políticas existentes, 
além de indicar a necessidade de um Plano Nacional 
de Juventude, com metas que devem ser cumpridas 
pela União, em parceria com Estados, Municípios e 
organizações juvenis, nos próximos 10 anos. Tal pla-
no trará ações nas áreas de cultura, saúde, esporte, 
cidadania, trabalho, inclusão digital, educação etc. 
Em outras palavras, teremos deflagrado um processo 
contínuo e articulado de investimentos em juventude. 
Vista de forma mais ampla, essa emenda contribuirá 
para efetivação de um Estado Democrático de Direito, 
que não se realiza sem o devido reconhecimento da 
nossa juventude brasileira. 

Ao se insculpir a juventude em nossa Carta Mag-
na, estamos garantindo que esse importantíssimo seg-
mento de nossa sociedade tenha condições políticas 

específicas e seja acompanhado em suas necessida-
des pelos entes públicos.

É importante que se diga que é a juventude em 
nosso País a maior vítima da violência. São os jovens 
de 15 a 29 anos que engrossam as estatísticas de vio-
lência, assassinatos, enfim, toda sorte de ocorrências 
negativas. Por isso que ter políticas transversais que 
busquem a promoção da qualidade de vida de jovens 
de todo o País torna-se fundamental para a construção 
de um futuro justo e igualitário. 

Foi muito bonito ver a mobilização da juventu-
de através das redes sociais, do Twitter em especial, 
cobrando de nós, Senadores, uma posição sobre a 
proposta e o compromisso em votar favoravelmente à 
PEC da Juventude, que acabamos de aprovar durante 
esta semana, Senador Lobão, que preside a sessão 
neste momento. 

É muito bom ver que a tecnologia está realmen-
te ampliando os meios de participação popular, que 
a esfera pública está cada vez mais ampliada, com o 
mundo virtual, e que a juventude está aprendendo a 
ter espírito cívico com ele, está saindo da inação, de 
uma situação de cidadania passiva, para uma total-
mente passiva, buscando a defesa de seus interes-
ses, de participar do processo político junto a seus 
representantes. 

Todo parlamentar representa o povo e deve estar 
sensível às vozes que vêm da sociedade, situação que 
o mundo virtual está potencializando. Agora, senhoras 
e senhores, os representantes do povo estão mais pró-
ximos de uma verdadeira opinião pública, expressada 
diretamente pela sociedade, sem intermediários, numa 
relação parlamentar-povo, cujos ruídos de comunica-
ção estão sendo diminuídos. 

Essa é a cara de nossa juventude, do sonhar 
um mundo novo, de ter a esperança de que sempre o 
futuro será melhor. A tecnologia está permitindo, cada 
vez mais, que o exercício da cidadania seja facilitado 
e ver a aprovação... 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Serys, quando puder, gostaria de apartear V. 
Exª .

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Já o concederei, Senador.

A tecnologia está permitindo, cada vez mais, que 
o exercício da cidadania seja facilitado e ver a aprova-
ção dessa importante PEC, fruto desta participação, 
bem como a Lei do Ficha Limpa, nos deixa, sim, com 
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certeza, muito esperançosos em mais e mais partici-
pação social.

Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dora Serys, V. Exª faz um pronunciamento importantís-
simo para a Nação, porque, realmente, essa lacuna, 
como diz V. Exª, que existia em nossa Constituição – 
que, muito bem, adequadamente, falava da proteção à 
criança, à infância, à mulher, ao índio –, deixava muito 
no vácuo, vamos dizer assim, a questão da juventude. E 
a juventude, ao contrário do que se dizia antigamente, 
não é o futuro do País, ela é o presente do País.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Exatamente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, 
se não cuidarmos deste presente, que é a juventude, 
não vamos ter futuro bom. Acho que essa PEC, que se 
originou na Câmara, por iniciativa do Deputado Sandes 
Júnior, mas que aqui no Senado teve uma mobilização 
de pessoas importantes, como V. Exª, o Senador Paulo 
Paim, que foi um batalhador, que defendeu ardorosa-
mente essa questão, mas todos nós nos envolvemos, 
na verdade, diríamos que ela é simples, porque diz 
que também “o Estado protegerá os direitos econômi-
cos, sociais e culturais dos jovens, mediante políticas 
específicas, visando a assegurar-lhes [aí que eu acho 
fundamental] formação profissional e desenvolvimento 
da cultura, acesso ao primeiro emprego e à habitação, 
lazer e segurança social”. Veja bem, eu ouço muitos 
pais dizerem assim: “De que adianta eu formar o meu 
filho se ele não tem perspectiva de emprego, não tem 
perspectiva de apoio em termos de segurança social” 
etc. Então, entendo que a inclusão na Constituição 
dessa obrigação do Estado vai forçar, logicamente, 
que inclusive possa o Estado ser acionado para não 
ficar mais omisso numa questão tão importante. Que-
ro, portanto, me dirigir aos jovens de todo o País, es-
pecialmente do meu Estado, para que atentem para a 
importância dessa emenda constitucional, que, junto 
com outros programas já existentes, com certeza vai 
fazer com que o jovem não continue sendo coloca-
do num plano secundário, como se ele fosse apenas 
uma preocupação do futuro. Vamos trazê-lo, portanto, 
para o dia a dia não só da vida social, mas da vida 
política do Brasil, para que possamos efetivamente 
fazer a melhora na política que todos nós queremos. 
Parabéns pela oportunidade e pelo brilhantismo do 
pronunciamento!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senador Mozarildo. Realmente, o 
senhor complementa a nossa fala. São 50 milhões de 
jovens no Brasil! Cinquenta milhões! É um pouco mais 
de ¼ da população brasileira. E o senhor falou aí uma 
questão muito importante, que eu ainda não tinha re-
forçado aqui da tribuna, que é a questão da perspectiva 
de vida dos nossos jovens. Porque os nossos jovens 
hoje têm sido as maiores vítimas de envolvimento com 
o crime, vítimas e causadores do crime, em grande 
parcela. São os jovens de 15 a 29 anos. Eu diria que 
o grande alavancador de uma parcela desses jovens 
estar envolvida em situações de crime é o quê? É a 
falta de perspectiva. O senhor disse muito bem: muitas 
vezes, os pais, no maior esforço, educam, fazem isso 
e aquilo para seus filhos, trazem a melhoria das con-
dições de vida, e, quando veem, os seus filhos estão 
envolvidos em situações desagradáveis, em situações, 
às vezes até, de envolvimento com o mundo do crime. 
Por quê? Porque a juventude, em muitas situações, não 
vê perspectiva de vida. E, se ela não vê perspectiva de 
ter um mundo melhor, de ter um trabalho, de constituir 
uma família etc., ela se sente perdida; e, sentido-se 
perdida, tudo é possível.

Vejo que nós temos muitas políticas públicas 
transversais, vamos dizer assim, que vêm ajudando 
muito nessa situação, tanto na área urbana quanto no 
meio rural. Temos aí o Pronasci, que hoje está buscando 
envolver – só um exemplo pequeno – aqueles rapazes 
que prestam o serviço militar e que, ao sair, depois de 
servirem o Exército por um ano, são pessoas jovens, 
com uma força de trabalho espetacular, preparadas 
para mexer com armamento, e desempregadas. São 
uma presa muito fácil para o mundo do crime, que 
“precisa” – entre aspas – de pessoas jovens. É uma 
força de trabalho desempregada e que entende do 
manuseio de armamento.

Então, com o Pronasci, existe já algo nesse senti-
do de dar continuidade ao preparo desses jovens para 
que eles venham a prestar serviços de segurança ao 
Estado brasileiro, à sociedade brasileira, e não a ou-
tros mundos perversos por aí.

Quer dizer, temos a situação, por exemplo, da 
alimentação escolar: 30% têm que ser comprados da 
área rural. Também é outro pequenino exemplo, mas 
que já ajuda com relação aos jovens que vivem com os 
pais na área rural, produzindo principalmente agricul-
tura familiar. Agora, nossas prefeituras são obrigadas 
a comprar pelo menos 30% da alimentação escolar da 
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agricultura familiar. Podem comprar 50% ou 100%. Isso 
dá uma grande contribuição para as famílias, para os 
jovens que estão lá na área rural, ajudando sua família 
a produzir. Eles vão ter na escola uma melhor alimen-
tação, e esse recurso que ajudaram a produzir na área 
rural virá para dentro de suas casas também.

Então, são políticas públicas, eu diria, transver-
sais e que estão ajudando. Mas muitas outras têm que 
existir. Algumas a mais já existem e muitas outras têm 
que existir.

Concedo um aparte ao Senador Geraldo Mes-
quita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senadora Serys, eu não queria interromper seu dis-
curso, que é importante, mas a senhora tocou num 
assunto que me remeteu a uma iniciativa nossa, logo 
que chegamos ao Senado, que diz respeito aos jovens 
que estão no campo brasileiro. Todos nós votamos aqui 
a favor da aprovação da PEC da Juventude. Agora, a 
minha expectativa é de que ela seja efetiva, que se 
transforme num instrumento, de fato, de inclusão de 
milhões de jovens no nosso País no processo de de-
senvolvimento econômico, social e político do Brasil. 
A minha expectativa é essa. Agora, logo que cheguei 
aqui, protocolei uma proposta de emenda constitucio-
nal também que, em suma, assim como nós temos até 
hoje o agente de saúde, que é recrutado na própria 
comunidade, como a senhora sabe e todos nós sabe-
mos, eu propus aqui a criação do agente comunitário 
rural. O que seria isso? O recrutamento de jovens que 
têm o conhecimento nato da atividade rural, quando 
vivem com suas famílias no meio rural, e as condi-
ções seriam uma permanência mínima de cinco anos 
no campo e um conhecimento razoável. Eles seriam 
recrutados por um processo seletivo e submetidos a 
cursos e aperfeiçoamentos, para que conhecimentos 
fossem agregados ao seu próprio conhecimento na-
tural, e seriam colocados, subsidiariamente, à dispo-
sição dos órgãos de assistência técnica no campo. 
Isso, por si só, Senadora Serys, criaria a condição de 
trabalho, de sobrevivência desses jovens, e teríamos 
a assistência técnica – que, pelo menos em minha 
região, é precaríssima –, prestada não só pelos ór-
gãos técnicos, mas por esses jovens, que poderiam 
ter seu conhecimento aprimorado. Acredito que eles 
entrariam nessa de corpo e alma, porque representa-
ria uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade 
de sobrevivência. No entanto, o Senado até hoje faz 
cara de paisagem para essa PEC, que considero uma 

proposta importante, não por ser minha, mas porque 
se volta, efetivamente, para o socorro a milhares e, 
talvez, milhões de jovens que ainda estão no campo. 
Senadora Serys, quando andava pela zona rural do 
meu Estado, às vezes, eu brincava com um rapaz, de 
mão dada com uma moça: “Quando é o casamento?”. 
Ele dizia: “Olha, Senador, eu não posso casar, porque 
não tenho renda, não tenho como sobreviver”. Então, 
isso significaria, fortemente, a possibilidade de esses 
jovens terem uma perspectiva de vida mais longa, mais 
adiante constituir uma família, ter a sua pequena renda 
para tocar o barco, como se diz. Portanto, o que eu digo, 
Senadora Serys, é que a minha expectativa é que essa 
PEC da Juventude se transforme, efetivamente, num 
instrumento de inclusão dessa juventude tão carente 
de oportunidades no nosso País. E lamento muito que, 
até hoje, o Senado tenha feito cara de paisagem – a 
verdade é essa – para uma proposta que se volta para 
a juventude rural do nosso País.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Com certeza, Senador. O senhor traz aí mais 
um exemplo – eu citava alguns aqui – de proposições 
extremamente importantes para tirar, digamos assim, 
do nível da lei para que possamos, realmente, fazer 
políticas que sejam executadas. E aí nós temos um 
exemplo perfeito. Temos que tirar essa cara de paisa-
gem para a sua proposição e aprová-la ainda este ano, 
já em homenagem à própria PEC da Juventude, uma 
forma bem concreta de envolvimento do jovem com o 
trabalho na sociedade como um todo.

Eu poderia falar aqui, até porque o nosso Sena-
dor Ministro está presidindo, que há políticas públicas 
que já estão fazendo a diferença e que estão auxiliando 
os jovens. Por exemplo, o Luz para Todos. O senhor 
é um grande executor desse projeto. Claro que a Mi-
nistra Dilma criou, depois vieram outros executando, 
mas o senhor teve pulso firme, foi determinado. Sa-
bemos que o Luz para Todos hoje está no pé em que 
está neste País graças à sua atuação muito firme nos 
últimos tempos. Pelo menos, desde que assumiu, o 
senhor foi muito determinado. Se não tivesse sido, pelo 
menos no meu Mato Grosso não estaria tão adiantado 
o programa. É que lá é um mundo sem fim, Senador 
Lobão, para o Luz para Todos. Começou com 32 mil, 
no primeiro levantamento feito pelo IBGE, no começo 
do programa. Hoje, já temos mais de cem mil, quase 
cem mil feitos, e cento e tantos mil – ainda um per-
centual de 30%, coisa parecida – para executar. Por 
quê? Isso também é reflexo da nossa juventude, que 
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está se acomodando lá no campo. Antes, sem nenhu-
ma condição, ele pegava um tamaninho e saía de lá, 
sumia dos pais, ia procurar o destino, sabe Deus fazer 
o quê, nas periferias, muitas vezes. No entanto, o Luz 
para Todos foi uma grande mola propulsora da fixação 
dessa juventude no campo.

Quer dizer, se ele tem um pedacinho de terra, a 
família tem, ele corta um pedaço do terreno, faz a sua 
casinha, tem o programa de moradia, de construção 
de casas na área rural. E, com o Luz para Todos... 
Então, isso animou. A energia, nós não temos noção 
– aliás, só tem noção quem não a tinha e tem agora 
–da importância dela. Mas não vou ficar falando aqui, 
porque tenho que falar de um outro tema ainda, e está 
tudo iluminando à minha volta.

Subo a esta tribuna ainda, Sr. Presidente, para 
falar de um evento muito importante que aconteceu 
ontem, em Johanesburgo, na África do Sul, durante 
as últimas partidas da Copa do Mundo. O nome é “O 
Brasil Te Chama”, realizado pelo Ministério do Turismo. 
O convite foi o lançamento da nova campanha de pro-
moção do Brasil nos mercados internacionais para a 
Copa de 2014. O Presidente Lula esteve presente, e, 
por eu ter compromissos já agendados, não pude ir.

No entanto, destaco o evento na tribuna desta 
Casa como uma forma de divulgação da Copa de 2014, 
que será realizada em várias cidades brasileiras, inclu-
sive na capital do meu querido Mato Grosso, Cuiabá.

Além da festa do futebol, a Copa de 2014 cer-
tamente ampliará a visitação internacional a Cuiabá, 
como portal da Amazônia e do Pantanal – um dos 
mais extraordinários patrimônios da humanidade, o 
Mar de Xaraés, a maior planície inundável do mundo, 
com fauna e flora exuberantes, tradições culturais de 
características ímpares e uma população acolhedora 
e de uma simpatia e uma hospitalidade sem igual.

A partir de Cuiabá, os visitantes certamente que 
se espalharão por toda a região pantaneira, constatando 
os fenômenos que ali têm sido plantados pelo trabalho 
e pela criatividade da população mato-grossense.

Falar em Cuiabá, Sr. Presidente, é falar também 
das belezas da Chapada dos Guimarães, do rio Cuia-
bá, de Nobres, de Poconé, da festeira cidade de Santo 
Antonio de Leverger, do nosso saudoso Jonas Pinheiro, 
que serve de palco para um dos carnavais regionais 
mais animados e descontraídos de todo o Brasil. Fa-
lar de Cuiabá é falar de Rondonópolis, Sorriso, Sinop, 
Querência, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Alta 
Floresta e tantas e tantas cidades que se transforma-

ram, aos olhos do mundo, em centros de excelência na 
produção de soja, de algodão, concentrando o maior 
rebanho bovino do planeta e merecendo destaque 
pelo acolhimento de migrações que vieram não só de 
tantas regiões do Brasil, mas também de diversas par-
tes do mundo, formando um contingente populacional 
que, como em poucas regiões do planeta, tem hoje a 
marca consagradora da diversidade.

A Casa Brasil, em Johanesburgo, montada na 
capital africana, é uma forma de divulgar essas bele-
zas e outras tantas atrações do nosso País, para que 
turistas do mundo todo se preparem para a Copa de 
2014 e prestigiem esse tão importante evento esporti-
vo. É uma parceria entre os Ministérios do Esporte, do 
Turismo, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da 
Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores, Apex 
(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos), Embratur (Empresa Brasileira de Tu-
rismo), Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), a 
Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República), o Comitê Organizador Local da Copa 
Fifa 2014 no Brasil e as doze cidades sede brasileiras, 
inclusive a minha Cuiabá.

O Ministro do Turismo, Luiz Eduardo Pereira Bar-
retto Filho, definiu eixos de atuação do Ministério para 
a Copa de 2014, e a Casa Brasil, lá em Johanesburgo, 
é um deles. O espaço de promoção recebeu dezenas 
de turistas do mundo todo, todos curiosos em conhe-
cer nossas belezas naturais e obter informações do 
nosso Brasil.

Destaco a presença de cerca de quarenta crian-
ças sul-africanas, que, na tarde de quinta-feira, dia 1º, 
puderam conhecer um pouco mais da cultura brasilei-
ra, com uma divertida oficina de capoeira, seguida de 
um passeio pela Casa Brasil, que incluíram visitas ao 
Museu do Futebol e à Sala de Tecnologia.

Os jovens rapidamente identificaram as semelhan-
ças entre a cultura e as tradições do Brasil e da África 
do Sul. Embora todos tenham expressado o desejo de 
visitar o Brasil, muitos disseram que essa experiência 
foi, provavelmente, o mais próximo que vão chegar do 
nosso País e, portanto, vão lembrar para sempre esse 
momento especial.

Senhores e senhoras, a iniciativa de integração 
da juventude sul-africana com a cultura brasileira, 
por meio de visitas à Casa Brasil, é resultado de uma 
parceria da representação brasileira da Copa com o 
Departamento de Desporto, Lazer, Arte e Cultura de 
Gauteng e o grupo Conquest for Life. Cerca de seis-
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centos sul-africanos dessas organizações são espe-
rados para visitar a exposição na Casa Brasil, que vai 
até 11 de julho, em Johanesburgo.

A Copa de 2014 será um sucesso no que de-
pender de nós. O Ministério do Turismo definiu eixos 
de atuação que dizem respeito à qualificação dos pro-
fissionais que irão atuar nesse evento, promovendo a 
atratividade e a satisfação do turista por meio da qua-
lificação profissional de serviços, como receptivos de 
aeroportos, estações, hotéis, funcionários de restau-
rantes, motoristas de táxi e outros serviços.

É o Programa Bem Receber Copa, que tem como 
objetivo qualificar o setor de turismo, focando em pes-
soas, empresas e destinos. Também foram definidos 
como fatores de sucesso a alimentação, a hospeda-
gem, a receptividade, a segurança para o turismo e 
os serviços em geral.

É um planejamento estratégico em andamento 
para o sucesso de nosso evento. Essas ações serão 
feitas no âmbito das doze cidades sede, sem ignorar 
o contexto regional no qual estão inseridas, conforme 
a política estruturante do Ministério. O MTur destaca a 
importância desse evento para a consolidação do País 
como destino turístico internacional, mas reconhece que 
tal resultado só será alcançado com o planejamento 
coordenado e integrado das ações e dos programas 
de estruturação e promoção.

Gostaria, senhores e senhoras, finalizando, de 
agradecer o convite para conhecer a Casa Brasil em 
Johanesburgo e dizer o quão estou orgulhosa do nos-
so País. 

Parabéns a todos que organizam e fazem parte 
desse evento!

Parabéns ao nosso Presidente Lula, que lá está 
e que esteve na Casa Brasil no dia de ontem!

Realmente, é muito importante essa mobilização 
lá na África do Sul, nos dias que se passaram e nos 
poucos que ainda restam da Copa do Mundo naquele 
país. Essa mobilização do Brasil é da maior relevân-
cia para mostrar o nosso País, para que, em 2014, o 
mundo venha ao Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – MA) 

– Obrigado, Senadora Serys Slhessarenko.
Conforme indicações das Lideranças, a Presidên-

cia, em cumprimento ao art. 374 do Regimento Interno, 
designa para compor a Comissão Temporária destina-
da a examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 
2010, que reforma o Código de Processo Civil: 

SENADORES

Minoria  
(DEM/PSDB)

Titulares    Suplentes
Demóstenes Torres – DEM Marco Maciel – DEM
Antonio Carlos Júnior – DEM Adelmir Santana – DEM
Marconi Perillo – PSDB Cícero Lucena – PSDB
Papaléo Paes – PSDB Alvaro Dias – PSDB

Maioria 
(PMDB/PP)

Titulares    Suplentes
Renan Calheiros Romero Jucá
Almeida Lima Valdir Raupp
Valter Pereira Francisco Dornelles

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PR/PRB/PCdoB)

Titulares    Suplentes
1. 1.
2. 2.

PTB

Titular     Suplente
Romeu Tuma Gim Argello

PDT

Titular     Suplente
Acir Gurgacz

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – MA) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
inciso II do art. 374 do Regimento Interno, serão anexadas 
ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, as propo-
sições em curso ou as sobrestadas em tramitação nesta 
Casa, que envolvam matéria com ele relacionada.

Com referência à tramitação da matéria, a Presi-
dência esclarece à Casa que, em virtude do início do 
recesso constitucional a partir do dia 20 próximo, fixa-
rá o calendário do Projeto a partir do dia 2 de agosto, 
data do reinício dos trabalhos legislativos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – MA) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o 
Recurso nº 13, de 2010, interposto no prazo regimental, 
no sentido de que continue a tramitação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 26, de 2003, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, 
que altera a redação do artigo 37 da Constituição Federal, 
nele inserindo novo § 1º, definindo parâmetros para as 
leis estabelecedoras de requisitos a serem observados 
pelos candidatos a cargos e empregos públicos.

É o seguinte o recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – 
MA) – A matéria fica aguardando inclusão em Ordem 
do Dia, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – MA) 
– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, as Contas da Câmara dos Deputados, 
referentes ao exercício de 2009, como Ofício do Con-
gresso Nacional nº 30, de 2010–CN.

É a seguinte a matéria autuada:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PMDB – MA) 
– O expediente retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 10 de julho de 2010.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

Peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que as-
suma a Presidência, já que permutou comigo o seu 
tempo de falar da tribuna do Senado.

O Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Edison 
Lobão, do PMDB do Maranhão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado que re-
presento nesta Casa, o Maranhão, durante o período 
do Império, avançou economicamente e se transfor-
mou num dos Estados de maior progresso no Brasil. 
Chegou ao ponto, Senador Geraldo Mesquita, em que 
emprestou recursos ao Estado de São Paulo – hoje, 
rico, enquanto que o Maranhão, daí por diante, atra-
sou-se nessa salutar competição da economia entre 
as unidades da Federação brasileira. 

A nossa posição hoje não é definitivamente das 
mais avançadas no ranking dos Estados desenvol-
vidos, porém estamos neste momento iniciando uma 
fase nova, em que o Estado do Maranhão agiganta-se 
em razão dos investimentos que ali se fazem. 

Nós temos em andamento ou previstas obras que 
totalizam, dentro dos próximos anos, algo em torno de 
R$110 bilhões. Nenhum Estado da Federação brasi-
leira dispõe de uma projeção de investimentos dessa 
magnitude nos dias atuais. E por que isso ocorre? Por 
proteção especial do poder central da República? Não. 
Isso se dá exatamente pela posição geográfica privi-
legiada do Estado do Maranhão. 

O Maranhão é o Estado mais próximo, com o seu 
porto abençoado de Itaqui, do mercado internacional 
consumidor. O Porto de Itaqui é, sem sombra de dúvida, 
o de águas mais profundas e seguramente o primeiro 
ou o segundo melhor do País. 

Nós temos a Ferrovia Norte-Sul, que começa em 
Açailândia, que vai até Estreito, ingressando no Esta-
do do Tocantins, chegando a Goiás – onde já chegou 
– e que vai desembocar aqui em Brasília, unindo-se à 
ferrovia até São Paulo e daí por diante.

Essa Ferrovia Norte–Sul é exatamente aquela que 
será dotada de alguns ramais: um para Belém; outro 
para Balsas, que é o centro produtor de grãos do Es-
tado do Maranhão; e outro ramal para Mato Grosso.

Todas as riquezas produzidas na periferia da 
Ferrovia Norte–Sul serão por ela transportadas até o 
Porto de Itaqui e dali exportadas para a Europa, para 
os Estados Unidos e para a Ásia.

Nós temos a Ferrovia dos Carajás, que é segu-
ramente a mais moderna do Brasil e que serve para 
a exportação de minério de ferro para a China, para a 
Índia, para a Europa e para outros recantos do mundo. 
E temos a antiga ferrovia da Rede Ferroviária Federal, 
hoje privatizada, que vai de São Luís, atravessando o 
Estado, servindo a inúmeros Municípios, dezenas de-
les, que ingressa no Piauí, que vai a Fortaleza e que 
se interliga com o sistema nordestino ferroviário.

Teremos ainda uma quarta ferrovia, de tal modo 
é o movimento do Porto de Itaqui e o movimento de 
exportação de minério de ferro no Estado do Maranhão, 
que a ferrovia existente, ainda que seja como é, a mais 
moderna, tornou-se insuficiente. Construir-se-á, por-
tanto, uma nova ferrovia, para servir de linha auxiliar 
à primeira na exportação de minérios. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a maior 
obra que se realiza hoje, em todo o universo, está no 
Maranhão e é a refinaria da Petrobras, Premium I, que 
vai processar 600 mil barris de petróleo diariamente, 
produzindo querosene, diesel e gasolina da melhor 
qualidade para exportação aos Estados Unidos e para 
a Europa.

Essa refinaria custará cerca de R$40 bilhões. Não 
há nenhuma obra dessa magnitude sendo construída 
em qualquer ponto do planeta. A refinaria Premium, 
que tive a alegria, como maranhense e a honra como 
Ministro, de situar no Estado do Maranhão, exatamente 
por ser ele aquele de melhor posição estratégica, será 
geradora de 132 mil empregos, apenas ela, essa obra 
gigantesca que ali se implanta. 

Para servir a essa refinaria estamos abrindo 
inúmeras escolas técnicas, preparando mão de obra 
especializada, para que possa cumprir esse papel fun-
damental de fornecer mão de obra à grande refinaria 
que se implanta no Estado do Maranhão.

Daí por diante nós teremos inúmeras empresas 
a ela ligadas. Serão consectários dela, serão conse-
quência dela. Inúmeras. Os municípios em volta da 
grande refinaria que está sendo implantada em Ba-
cabeira, próxima de São Luís, passarão também por 
uma reformulação, com a ajuda da própria Petrobras. 
Primeiro, há o plano diretor desses municípios que já 
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está sendo elaborado. Segundo, a aplicação de recur-
sos, o que é justo para com o Estado do Maranhão, que 
está abrigando esta grande obra da Petrobras, recur-
sos que serão aplicados em infraestrutura e também 
em educação, saúde e saneamento.

O fato é que são municípios que, ao longo dos 
anos, tiveram as suas dificuldades de origem econô-
mica e que agora avançarão no caminho do progresso, 
da expansão e do bem-estar social.

Além dessas obras, temos em construção uma 
hidrelétrica no rio Tocantins, entre o Maranhão e o Piauí, 
que é a hidrelétrica de Estreito, uma hidrelétrica que vai 
produzir, a partir de novembro deste ano, quando estará 
concluída, 1,1 mil megawatts de energia, agregando-se 
ao estoque nacional, para servir a todos os brasileiros 
e não apenas os maranhenses ou tocantinenses. Esta 
obra está custando cerca de R$3 bilhões.

Temos uma hidrelétrica prevista para começar 
em pouco tempo em Imperatriz, também no rio Tocan-
tins, maior do que a anterior, de 1,3 mil megawatts, ao 
custo de aproximadamente R$4 bilhões. Será também 
uma grande obra geradora de empregos para o povo 
maranhense.

Cinco outras hidrelétricas estão planejadas e 
deverão começar a sua construção ainda este ano ou 
no começo do próximo, no rio Parnaíba, que serve ao 
Maranhão e ao Piauí. Cinco hidrelétricas!

Temos, Sr. Presidente, várias iniciativas privadas, 
como uma indústria de celulose, da grande empresa 
Suzano, que está se implantando em Imperatriz, lá no 
pórtico da Amazônia brasileira. É uma obra de quase 
R$2 bilhões.

Além destas, acabamos de inaugurar uma ter-
moelétrica no interior do Estado. Outras serão tam-
bém construídas e inauguradas dentro de muito pou-
co tempo. 

Uma das empresas do grande empresário bra-
sileiro Eike Batista está tomando as primeiras provi-
dências para explorar gás no Município de Capinzal, 
no interior do Maranhão.

Como Ministro de Minas e Energia, determinei que 
se fizesse uma pesquisa ampla, através da Agência 
Nacional do Petróleo e da própria Petrobras, na costa 
maranhense, para que detectássemos a existência ali 
de petróleo ou gás, ou um e outro.

Tudo isso se está fazendo no Estado do Mara-
nhão. São obras de grande porte, que avançam, que 
animam o povo maranhense, a minha gente no Esta-
do do Maranhão. 

Sr. Presidente, eu tenho a convicção de que, 
dentro de muito pouco tempo, o Estado do Maranhão 

ombrear-se-á aos mais desenvolvidos do País como 
São Paulo, como Minas Gerais, como Paraná e como 
Santa Catarina. 

Os maranhenses são trabalhadores, inteligen-
tes, capazes, os seus operários encontram-se entre 
os melhores do mundo. Tenho recebido declarações, 
manifestações, testemunhos disto por grandes empre-
sários que ali se implantam e que fazem esta confissão 
no sentido de que os operários do meu Estado estão 
entre os melhores do mundo. E recebo esta informa-
ção com orgulho de maranhense que sou.

A Senadora Serys Slhessarenko, a quem agra-
deço a gentileza das referências, disse ainda há pou-
co que o Luz Para Todos, este projeto extraordinário, 
seguramente é o projeto mais importante do mundo 
em execução neste momento, que foi pessoalmente 
concebido pelo Presidente Lula, a quem, aliás, agra-
deço não apenas o convite que me fez para o Minis-
tério, mas o prestígio que me deu no sentido de levar 
para o Maranhão a Refinaria Premium da Petrobras. 
O Presidente Lula foi quem concebeu o Luz Para To-
dos, e a Ministra Dilma Rousseff, que era Ministra de 
Minas e Energia na época, o implantou. A implantação 
foi dela, a concepção, de Lula. A mim coube ampliar, 
prosseguir e prorrogar o funcionamento do Luz Para 
Todos no Brasil.

Esse é um Programa que serviu já a mais de 
doze milhões de brasileiros, brasileiros que não co-
nheciam energia elétrica e que passaram a tê-la em 
suas residências, servindo ao conforto de sua família, 
mas também aos interesses empresariais daqueles 
que passaram a contar, nos seus povoados, nos seus 
distritos, com a energia provinda do Luz para Todos. 

Somente no Estado do Maranhão, foram atendi-
das até agora cerca de 1,2 milhão de pessoas; 10% 
de todo o Luz para Todos implantaram-se no Estado 
do Maranhão. Este é um programa social de grande 
envergadura, de grande densidade, que honra e ho-
menageia o Governo do Presidente Lula.

Eu agradeço, portanto, as referências da Sena-
dora Serys Slhessarenko a respeito da minha atuação 
como gestor desse Programa por aproximadamente 
três anos. O Luz para Todos já avançou tanto que, se 
colocássemos os fios instalados pelo Brasil inteiro 
para servir a esse Programa, nós seríamos capazes 
de fazer dezoito voltas ao mundo apenas com os fios 
que foram instalados no Brasil, correspondentes ao 
Programa Luz para Todos.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª por ter-me pro-
porcionado falar em seu lugar, por permuta, e deixo 
aqui a minha convicção de que este é um País que 

291ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



35408 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

avança, um País que cresce de maneira sustentada e 
que nós haveremos de legar aos nossos descendentes 
como uma grande Nação que já é e maior que será 
no futuro próximo. 

Eu não tenho dúvida de que, sendo hoje o Brasil 
a oitava maior nação econômica do mundo, avançará 
para a quinta posição dentro de muito pouco tempo. 

O Brasil tem a sua economia hoje organizada. 
Não deve nada ao exterior. Nós temos reservas de 
US$250 bilhões, que respondem firmemente pela dí-
vida, sobrando ainda recursos significativos, a título 
de reservas. 

O Brasil é um País devedor do exterior, ou foi de-
vedor do exterior desde D. João VI. A dívida brasileira 
se mede por 200 anos. O primeiro endividamento do 
Brasil foi feito por D. João VI, pedindo recursos em-
prestados da Inglaterra para fundar o Banco do Brasil. 
Ainda bem que foi para um grande objetivo, um objeti-
vo nobre. Daí por diante, a dívida não parou jamais de 
crescer, até que veio o Governo Lula, que estancou 
esse crescimento, pagou o que devíamos ao Fundo 
Monetário Internacional e ainda emprestou US$15 bi-
lhões ao Fundo Monetário Internacional. 

Hoje, com nossas reservas, nós quitaremos a 
dívida restante e ainda sobrará muito dinheiro para 
o povo brasileiro. Este é o País que temos. Este é o 
País do qual nos orgulhamos por tudo quanto ele é, 
por tudo quanto ele representa e por tudo quanto ele 
virá a ser no futuro próximo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Agradeço a V. Exª.
Quero anunciar a palavra do nobre Senador Ge-

raldo Mesquita Júnior, do PMDB do Estado do Acre.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Srs. Se-
nadores presentes, devo dizer inicialmente que minha 
presença aqui se deve a sua convocação, Senador 
Mozarildo. Estou aqui curtindo um resfriado e, ontem 
à noite, V. Exª me convocou para o trabalho, o que me 
remete à compreensão de que V. Exª é um dos Parla-
mentares mais dedicados que conheço. É um repre-
sentante de Roraima que não sossega, sempre na de-
fesa dos interesses de seus conterrâneos. E, portanto, 
estou aqui, segundo sua convocação, para me somar 
aos demais colegas nesta manhã de sexta-feira.

Trago aqui, Senador Mozarildo, duas questões. 
Quanto a uma delas, pediria, inclusive, que o Ministro 
Edison Lobão permanecesse, porque diz respeito a 
uma questão que angustia hoje os acreanos.

Anos atrás – o Ministro Edison Lobão sabe disso 
–, os acreanos foram convencidos a desligar suas usi-
nas geradoras de energia termoelétrica porque esse 
fornecimento de energia passaria a ser feito desde 
Rondônia, que geraria energia e a transferiria pelo 
chamado Linhão. Eu fui daqueles que sempre acha-
ram que não se devia fazer isso de forma assim tão 
cabal, tão completa. Deveríamos aguardar um período 
e manter os dois sistemas funcionando.

O certo, Senador Edison Lobão, é que chegamos, 
agora, a uma situação que a população do Acre não to-
lera mais. Os apagões, os períodos de falta de energia, 
por vezes, se tornam mais prolongados do que os de 
fornecimento de energia. A população do meu Estado, 
notadamente na capital, tem passado momentos de 
aflição, grande aflição. Isso compromete a vida normal 
das pessoas. Isso compromete qualquer perspectiva, 
até de desenvolvimento do Estado.

E há um apelo da população do meu Estado – aqui 
aproveito a presença de V. Exª, que esteve há pouco 
tempo no Ministério das Minas e Energia – para que 
uma solução seja adotada, Senador Edison Lobão: que 
sejam religadas as turbinas da Eletronorte, da Eletro-
acre, que estão lá instaladas no Estado, até que uma 
geração segura e uma transmissão segura de energia 
para o Estado do Acre sejam alcançadas.

No Acre, Senador Edison Lobão – e já vim à tribu-
na algumas vezes falar da nossa dependência até no 
tocante à produção de alimentos –, grande parte dos 
alimentos que consumimos hoje, bem como a energia, 
vêm de Rondônia, porque perdemos a autossuficiência 
na produção de alimentos.

Então, olha a que situação o acreano chegou, 
Senador Edison Lobão: até os alimentos que traze-
mos de Rondônia e de outros Estados brasileiros nós 
estamos correndo o risco de perdê-los nos nossos 
freezers e geladeiras porque não temos mais energia. 
Uma situação dramática! As pessoas que se valem do 
importantíssimo programa que V. Exª fez avançar enor-
memente, o Luz para Todos, até elas estão privadas 
de energia. Aquilo não serve para nada hoje em dia. 
Uma coisa tão importante, a energia no campo, e as 
pessoas não estão podendo usar, porque a questão 
energética no Acre chegou a um ponto de caos total, 
a um desrespeito, eu diria, à população do Estado, 
Senador Edison Lobão. A verdade é esta: um com-
pleto desrespeito!

Os gestores da Eletroacre nem são mais do Acre. 
A população está lá desnorteada, sem saber o que fa-
zer. O Governador reclama para o Ministério. E vamos 
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reclamar para quem mais? Para o Bispo? Agora, uma 
coisa tem de ser feita, Senador Edison Lobão.

Por isso eu pedi, pela amizade que tenho a V. Exª, 
que V. Exª permanecesse mais dois minutos aqui no 
plenário, para que eu pudesse transmitir a V. Exª, que 
tem tanta autoridade neste Governo, o apelo que faz a 
população do meu Estado neste momento, que passa 
um momento de tortura, verdadeira tortura.

Repito, Senador Edison Lobão: os períodos de 
falta de luz agora estão se tornando maiores do que 
os períodos de fornecimento de luz! Então, alguma 
coisa tem de ser feita. A Eletronorte tem de acordar, a 
Eletrobras tem de se mostrar prestativa aos acreanos. 
É uma falta de respeito uma coisa dessas! Se fosse 
uma coisa pontual – faltou naquele dia –, mas agora 
é todo dia e toda hora, Senador Edison Lobão. Eu di-
ria até que é uma indecência o que está acontecendo 
com os acreanos!

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – V. Exª me 
permite, Senador?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Eu gostaria imensamente de ouvir V. Exª e 
contar com a sua solidariedade, neste momento, ao 
povo acreano. E gostaria muito que V. Exª, como tem 
uma interlocução tão franca com o Governo Federal, 
pudesse restabelecer uma situação de conforto para 
o povo acreano, porque a coisa chegou a um ponto, 
aliás já passou do ponto, Senador Edison Lobão. Eu 
agradeceria muito um aparte de V. Exª.

O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senador 
Geraldo Mesquita, acho que V. Exª procede muito bem 
ao trazer à tribuna do Senado essas informações que 
são importantes para o seu Estado, mas são importan-
tes também para o sistema energético brasileiro e para 
o Brasil. Sabe V. Exª que deixei o Ministério de Minas 
e Energia ainda em março; portanto, são decorridos 
quatro ou cinco meses. Todavia, lá ficou, nomeado pelo 
Presidente Lula, o Ministro Márcio Zimmermann, que é 
um dos melhores valores de todo o sistema em nosso 
País. Atua no sistema de energia há mais de 30 anos; 
conhece profundamente essa questão. É um homem 
dotado de sensibilidade aguda e de grande responsa-
bilidade. Quando fui Ministro, lidei com alguns proble-
mas pontuais como esse. O de Roraima foi um deles. 
Nós recebíamos 200 megawatts de energia da Vene-
zuela, com os quais Roraima era abastecida. Houve 
uma crise na Venezuela – a crise ainda não foi total-
mente vencida –, e o povo daquele Estado passou a 
ter dificuldades como essas que hoje V. Exª relata em 
relação ao Acre. O que fizemos? Em período de emer-
gência, curto portanto, usando todos os instrumentos 

da modernidade, transportando turbinas até mesmo 
de avião, resolvemos o problema de Roraima. V. Exª 
tem toda razão. O problema do Acre é preciso que seja 
visto com caráter de urgência. A chegada do Linhão 
procedente de Rondônia é útil ao Acre, extremamen-
te útil, porque passará a ter energia firme e barata. A 
energia proveniente das termelétricas é extremamente 
cara, e por ela paga todo consumidor brasileiro. Então, 
há na política energética do Governo Lula o sentido 
da modicidade tarifária, e a modicidade tarifária só se 
alcança com economia de energia, por um lado, e ba-
rateando os custos dela, por outro. A energia das ter-
melétricas movidas a diesel ou a óleo custa algo em 
torno de cinco vezes mais do que o preço da energia 
da hidroelétrica. Portanto, há que fornecer energia hi-
droelétrica, que não só é limpa, como segura, firme e 
barata. Porém, o que se está dando, no seu Estado, é 
um fato episódico, mas lamentável. Eu me proponho 
a acompanhar V. Exª à presença do Ministro de Minas 
e Energia, que me substituiu, e tenho a segurança de 
que ele concederá toda a atenção aos argumentos de 
V. Exª, que são procedentes, e tomará todas as pro-
vidências que são do metabolismo, do caráter deste 
Governo, do Governo Lula. Não tenha dúvida V. Exª 
de que o povo do Acre, representado pela sua palavra 
autorizada, será bem atendido neste encontro que ha-
veremos de fazer o mais depressa possível. É ao que 
eu me proponho.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Senador Edison Lobão, eu espero que os acre-
anos estejam ouvindo a palavra abalizada de V. Exª, 
agora demonstrando, pessoalmente, a sensibilidade 
que tem e a solidariedade ao povo acreano. Gosta-
ria muito de que este assunto, por suas mãos, fosse, 
de fato, encaminhado e de que chegássemos a uma 
efetiva solução, mesmo que emergencial, construindo 
outras alternativas etc. Mas o que não pode acontecer 
é continuarmos nesta situação.

V. Exª tem razão: o Linhão é importantíssimo. Mas, 
se o Linhão não está suprindo de energia o Estado da 
forma como deveria suprir, alguma coisa está aconte-
cendo e alguma coisa suplementar temos que adotar, 
alguma solução suplementar ou paralela a essa, para 
que a população do Estado não sofra tanto.

Eu agradeço o oferecimento de V. Exª. Vamos 
marcar esta audiência com o Ministro Zimmermann. 
Espero – e tenho certeza absoluta – que o assunto 
sofra o equacionamento devido. Agradeço muito, Se-
nador Edison Lobão.

Para finalizar, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
meu preclaro amigo, queria relatar aqui rapidamente 
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– e voltarei a falar sobre o assunto, mas queria anun-
ciá-lo da tribuna do Senado – que, do dia 5 até hoje, 
realizou-se aqui na Capital Federal, Brasília, o Fórum 
de Biodiversidade das Américas. Esse fórum compre-
endeu, na verdade, três grandes eventos: o 1º Semi-
nário da Biodiversidade do Mercosul, o próprio Fórum 
de Biodiversidade das Américas e a 19ª Reunião dos 
Jardins Botânicos Brasileiros.

No que diz respeito ao seminário no âmbito do 
Mercosul, Senador Mozarildo Cavalcanti, esse grande 
evento decorreu de uma iniciativa nossa. Propusemos 
a realização desse evento para introduzir, no âmbito 
do Mercosul, a discussão de mais um tema importan-
tíssimo: a biodiversidade, as questões afetas ao meio 
ambiente.

Devo dizer que esse evento – e acompanhei 
pari passu sua realização – reuniu parlamentares do 
Mercosul, técnicos, cientistas ligados às organizações 
brasileiras e também técnicos e cientistas dos demais 
países do Mercosul e de outras partes da América, 
em discussões de alto nível. E eu chamei sempre a 
atenção dos participantes desses eventos para a ne-
cessidade de sairmos desses encontros com algumas 
proposições concretas, até para aproveitar a oportu-
nidade. Foram centenas de pessoas que se reuniram, 
pessoas dedicadas à causa dos jardins botânicos, das 
entidades ambientais que cuidam da questão do meio 
ambiente, da biodiversidade.

Eu, a partir do Parlamento do Mercosul, con-
sidero que não chegaremos sequer perto, Senador 
Edison Lobão, de um processo de integração da nos-
sa região se o Mercosul continuar voltado quase que 
exclusivamente às questões comerciais. O Mercosul, 
lamentavelmente, hoje, ainda é um grande amontoa-
do de interesses comerciais. As questões que dizem 
respeito às expectativas, aos anseios mais próximos 
da população, sempre passaram meio ao largo. Com 
o advento do Parlamento do Mercosul, questões que 
não tinham grande repercussão no âmbito do Mercosul 
passaram a ter, Senador Paulo Duque. E esta é mais 
uma questão: meio ambiente. Nós temos que nos rela-
cionar, nos inter-relacionar com os demais países que 
compõem o Mercosul, a América Latina, a América do 
Sul, na reflexão, na discussão e na proposição de so-
luções para as nossas questões angustiantes.

Na abertura do Fórum, eu relatei um fato, Senador 
Paulo Duque. Quando eu era menino, em Rio Branco, 
na minha capital, pescava e tomava água com a mão, 
no Igarapé São Francisco, que ficava a 500 metros da 
minha casa. Hoje não posso nem pescar, nem beber 
água lá porque ele virou um canal de esgoto. E isso 

em 50 anos. Da mesma forma falei que, para alcan-
çar as franjas de uma mata, eu andava no máximo 
três quilômetros da minha casa; hoje tenho que andar 
dezenas de quilômetros para chegar nas franjas da 
mata acreana.

Então as coisas estão acontecendo. Às vezes, a 
sensação que tenho é que estamos no epicentro de uma 
grande catástrofe, de proporções incomensuráveis, e 
parece que não nos damos conta disso. Só acordamos 
para essa realidade quando ocorrem pontualmente. E 
essas grandes catástrofes, Senador Paulo Duque, às 
vezes se manifestam pontualmente, por exemplo, agora 
em Pernambuco e Alagoas, as pessoas morrendo lá, 
dezenas de pessoas morreram; cidades inteiras foram 
destruídas. E parece que só acordamos, inclusive com 
a nossa solidariedade, com a nossa participação, em 
momentos como esses. Mas isso está acontecendo 
em escala incomensurável.

E eu temo muito o que pode acontecer daqui para 
frente se não tomarmos providências, se não envolver-
mos entidades como essa. Nós temos jardins botâni-
cos no País inteiro. O seu, lá do Rio, é o mais antigo, 
inclusive. Uma beleza de entidade! Os países latino-
americanos também têm. Essas entidades precisam 
adotar uma nova postura, ter uma nova participação 
na sociedade, ter voz mais ativa.

Reconheço – e não poderia deixar de reconhecer 
– o papel que essa instituições exercem e exerceram 
até agora, inclusive na pesquisa, na área da ciência. 
Mas precisamos avançar mais. Os jardins botânicos, 
Senador Paulo Duque, não participam, por exemplo, 
do processo de arborização das cidades, e deveriam 
influir decisivamente nesse processo. O conhecimen-
to botânico e científico gerado ali dentro dos jardins 
botânicos deveria ser fortemente disseminado entre 
a população. Precisamos fazer isso não só interna-
mente no nosso País e, agora, na América Latina, no 
âmbito do Mercosul fortemente. Os jardins botânicos 
se comunicando uns com os outros. Temos áreas aqui 
nos países que envolvem o Mercosul que precisam ur-
gentemente de um reflorestamento, de uma solução 
técnica que permita a recuperação de grandes áreas 
devastadas.

Enfim, tudo isso foi objeto de discussões, de 
reflexões. Acho que o evento foi um sucesso – acho 
não, tenho certeza absoluta. O ideal é que ele possa 
se repetir daqui a dois anos, que possamos realizá-lo 
no Paraguai, depois no Uruguai, na Argentina, enfim, 
nos países latino-americanos, para que nos habitue-
mos com essa aproximação.
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O Parlamento do Mercosul, que surgiu com a 
proposta de ser a caixa de ressonância da sociedade 
latino-americana, precisa pisar fundo nesse acelera-
dor. Precisamos sair do contexto meramente comercial. 
Ele é importante sim; mas ele não é exclusivo, não é o 
único fator que pode agregar as nossas populações, 
que pode integrar as nossas populações. Precisamos 
perseverar na integração cultural, social, política, edu-
cacional, de saúde.

Eu estava lembrando hoje, Senador Paulo Duque, 
que o Parlamento do Mercosul se reúne em Montevidéu, 
no Uruguai. Os membros brasileiros do Parlamento do 
Mercosul vão lá praticamente todo mês, e, para ir lá, 
precisamos contratar um seguro-saúde, porque, se tiver 
um piripaco lá, você tem que ter esse seguro-saúde 
para se valer de uma assistência médica. Por que não 
temos um plano de saúde que possa ter abrangência 
pelo menos no âmbito dos países do Mercosul?

Precisamos pensar em soluções e alternativas 
como essas. Precisamos conciliar nossos currículos 
escolares, para casos como... O Senador Paulo Du-
que foi designado para uma missão na Argentina, vai 
passar lá dois anos; e seus netos, seus filhos, seja 
lá quem for, precisam ter acesso à escola etc. E isso 
precisa ser feito com naturalidade, sem trauma para 
as crianças, sem impossibilidades para as instituições 
escolares.

Enfim, o certo é que, com muito esforço, a cola-
boração de muita gente e de muitas instituições e or-
ganizações... Cito aqui algumas que foram parceiras: o 
Ministério do Meio Ambiente não poderia ficar de fora; 
Itaipu Binacional contribuiu decisivamente com a re-
alização desse evento; Unesco; Escola Fazendária; o 
próprio Senado Federal realizou algumas das reuniões 
aqui no Interlegis. Enfim, foram várias as instituições 
que contribuíram para a realização desse evento, Se-
nador Mozarildo. E digo: vou trazer aqui, numa segunda 
oportunidade, aquilo que resultou em termos de pro-
posições, de consolidação do que foi tratado nesse 
grande fórum. Mas eu queria apenas anunciar à Casa, 
ao País que, com muito esforço, com muita dedicação 
de muita gente envolvida na realização desse grande 
evento, conseguimos reunir pessoas de diversas na-
cionalidades para tratarmos de um tema tão crucial 
como o meio ambiente e a biodiversidade.

Portanto, parabenizo todos na pessoa do Diretor 
do Jardim Botânico, aquele que foi o responsável maior 
pela execução de todo esse evento, Dr. Jeanitto Genti-
lini, e todos os seus auxiliares, os companheiros aqui 
da representação brasileira do Parlamento Mercosul, 
a nossa secretaria, todos foram de uma diligência in-

crível no apoio e em tudo que foi possível fazer para 
a realização desse evento.

Enfim, a todos que participaram quero parabenizar 
pelo esforço e pelo sucesso que foi esse evento, que 
cumpriu o papel de integrar nações, integrar técnicos, 
cientistas, pessoas envolvidas com a questão do meio 
ambiente e da biodiversidade.

Espero que isso tenha consequência, que isso te-
nha sequência na realização de outros encontros, para 
que esses assuntos não saiam do foco, não saiam da 
nossa perspectiva, para que tenhamos cada vez mais 
a possibilidade de imaginarmos saídas, soluções, si-
tuações que nos permitam fugir das armadilhas que 
nós mesmos plantamos, mundo afora, nessa obsti-
nada caminhada de achar que o frenético desejo de 
produzir, de gerar riqueza possa, enfim, lá na frente, 
ter como consequência dramática o comprometimen-
to sério até da subsistência da própria humanidade, 
Senador Paulo Duque.

Portanto, está aqui o anúncio feito. Vou voltar uma 
segunda vez aqui para relatar com detalhes as propo-
sições que foram tratadas nesse fórum e que surgiram 
de grandes discussões, para que possamos acompa-
nhar. Afinal, isso foi fruto do trabalho de Parlamentares 
brasileiros, e precisamos estar aqui constantemente 
prestando contas do que faz.

Agradeço a oportunidade e desejo a todos um 
bom fim de semana, Senador Mozarildo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Geraldo Mesquita, agradeço a V. Exª, 
inclusive a aquiescência de estar aqui hoje nesta ses-
são, e convido V. Exª a presidir, já que serei o próximo 
orador a fazer uso da palavra, uma vez que permutei 
com o Senador Edison Lobão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Mozarildo Cavalcanti, com 
imenso prazer, concedo a V. Exª a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Geraldo Mesquita, que preside esta 
sessão apesar de estar convalescendo de uma gripe, 
hoje eu gostaria de estar em Boa Vista, capital do meu 
Estado, que está completando 120 anos de existência. 
Não pude ir por questões familiares, mas quero apro-
veitar esta sessão para registrar, nos Anais do Senado, 
essa data, essa festa, que corresponde aos 120 anos 
de criação da capital do meu Estado.
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Na verdade, quero ler uma matéria que saiu publi-
cada no jornal Folha de Boa Vista, que sintetiza muito 
bem o pensamento acho que de toda a população, a 
primeira matéria, escrita pela jornalista Andrezza Tra-
jano, que diz o seguinte:

Simpática, arborizada, acolhedora, com 
avenidas largas, iluminadas e bem distribuí-
das. Assim é a capital de Roraima. Boa Vista 
completa hoje 120 anos de criação. 

A então sede de uma fazenda às mar-
gens do Rio Branco tornou-se uma das cida-
des que mais crescem na Região Amazônica. 
O desenvolvimento segue as tendências da 
globalização, mas sem esquecer o compas-
so do caboclo, seu principal habitante. Tem 
a infraestrutura de uma capital, porém ar de 
interior. Perfeito! 

Dessa forma, ainda é possível caminhar 
despreocupado com a família e apreciar as be-
lezas naturais de uma das cidades mais bonitas 
do Brasil. Segundo indicadores sociais, Boa 
Vista oferece excelente qualidade de vida. 

Um fato é incontestável: o passado e 
seus personagens ajudaram a construir a Boa 
Vista de hoje. Criada pelo Decreto Estadual nº 
49, em 9 de julho de 1890, a cidade, berço de 
indígenas de diversas etnias, cresceu com o 
espírito visionário das famílias pioneiras aliado 
à força do trabalho de inúmeros imigrantes, que 
representam quase a metade da população.

Vários fatores sociais, políticos e econô-
micos contam a história de Boa Vista, entre 
eles [e aqui ressalto]: a criação do Território 
Federal do Rio Branco, em 1943 [por Getúlio 
Vargas], e a criação do Estado de Roraima, 
em 1988, tornando Boa Vista a capital do mais 
novo Estado brasileiro.

E tenho muita honra de dizer que, como Consti-
tuinte, foi a bandeira maior, juntamente com o ex-Go-
vernador Ottomar, que também era Constituinte, sua 
esposa Marluce Pinto e o ex-Deputado Chagas Duarte 
– uma vez que, como território, só tínhamos um repre-
sentante na Câmara – pela qual lutamos para incluir na 
Constituição a transformação de território em Estado. 
Portanto, a partir de 1988, fomos transformados em 
Estado, mas o Estado só foi instalado com a eleição 
do primeiro Governador eleito, que, por coincidência, 
foi exatamente o Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, 
que, então, era Constituinte e já tinha sido Governa-
dor do território.

A criação da Intendência, a primeira sede 
do Executivo municipal, em 25 de julho de 
1890, e a migração de garimpeiros, na década 
de 1980, durante a corrida do ouro, também 
fazem parte dessa trajetória. 

Aqui, a jornalista se refere a uma passagem 
muito bonita. 

A aposentada Raimunda Barbosa dos 
Santos Rodrigues, aos [seus] 95 anos, ainda 
lembra bem dessa época. Vinda do Maranhão, 
chegou a Boa Vista em 1951, tinha 36 anos. 
Aqui, casou-se, tem 4 filhos, 11 netos, 22 bis-
netos e uma tetraneta. Sua principal lembrança 
é a de uma cidade extremamente pacata. “O 
único veículo que tinha aqui era do governo. 
Quando a gente precisava se locomover para 
outros municípios, ia de barco pelo rio Bran-
co” [que é o rio que nos une ao rio Negro, no 
Amazonas].

Apesar de sentir falta daquela tranquili-
dade, disse que a Boa Vista de hoje está muito 
melhor:”‘Agora está muito melhor, temos saú-
de, educação e transporte, tudo que não havia 
naquele tempo”.

Também é importante frisar uma outra matéria, 
publicada no mesmo jornal, cujo título é: “Traçado de 
Boa Vista foi inspirado na Europa”. 

É impossível olhar Boa Vista e não per-
ceber seu ar europeu. O traçado da capital 
foi inspirado no modelo cidade-jardim, típico 
de cidade do primeiro mundo, como Paris, 
na França. “É um formato de leque ou então 
radial, aonde as ruas vão saindo do Centro 
e irradiando para o resto da cidade. Em Boa 
Vista, o centro do leque concentra o poder. Lá 
temos toda a administração pública”, explicou 
a arquiteta e urbanista Roberta Dias Sisson.

Segundo ela, o planejamento de Boa 
Vista ocorreu apenas em seu traçado inicial, 
conforme o primeiro plano urbanístico, datado 
de 1946, e que foi conduzido por militares. As 
avenidas Capitão Júlio Bezerra, Ville Roy e 
Ene Garcez, por exemplo, fazem parte desse 
planejamento.

Mas é muito importante frisar que foi um enge-
nheiro mineiro, contratado pelo primeiro Governador 
do então território que traçou esse mapa da cidade 
de Boa Vista, que é uma das poucas cidades planeja-
das deste País. Antes dela, só existia Belo Horizonte. 
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Hoje, lógico, temos Brasília e outras. Mas Boa Vista é 
um exemplo de cidade que foi traçada, planejada e, 
realmente, tem um visual aéreo e também pelo chão 
muito bonito. “Ao longo dos anos a cidade cresceu de 
forma aleatória [infelizmente, isso]. Algumas ruas são 
largas, outras curtas [...] 

Mas essa parte é fora da área planejada, como 
Brasília, por exemplo, que foi planejada para ter 600 
mil habitantes, não é, Senador Cristovam? Hoje, tem 
três milhões de habitantes. Então, na verdade, o pla-
nejamento do arquiteto, naquela época, jamais consi-
derou que a cidade pudesse passar da área do leque 
que ele imaginou.

Apesar da atual complexidade, ainda 
existem vantagens: as avenidas largas e arbo-
rizadas são benefícios de todos.”‘Não precisa-
mos percorrer grandes distância para nos loco-
mover, temos poucos prédios, sem contar que 
o visual da cidade é belíssimo. Cidade limpa, 
com canteiros centrais conservados, é impos-
sível não se apaixonar por Boa Vista” [...]. 

Outro ponto enfatizado por ela são as 
praças públicas, que oferecem espaço de la-
zer e de esportes gratuitos, proporcionando 
qualidade de vida ao boa-vistense: “Dá para 
jogar tênis, andar de bicicleta e skate, cami-
nhar. Temos qualidade de vida”’ 

Mesmo com todos os benefícios, a ar-
quiteta aponta que é preciso investir [muito] 
mais. 

Verdade! Qual a cidade que não precisa que se 
invista muito mais?

Aqui, também tem uma entrevista com o Prefeito, 
que ressalta, por exemplo, as atuais dificuldades que 
está atravessando. Quero aqui frisar, Senador Geraldo 
Mesquita, que ele é vítima da ação do Governo Federal, 
que, ao reduzir o IPI para superar a crise, o Governo 
o fez de maneira uniforme para o Brasil. Portanto, os 
mais castigados foram os Municípios mais pobres, 
porque o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Indus-
trializados, é um dos dois impostos que compõem o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). É ele e 
o Imposto de Renda. Então, se ele tirou o IPI de vários 
produtos, começando por automóveis, geladeira, fogão 
etc., o que ele fez? Reduziu a transferência para os 
Municípios. Quem mais sofreu? Os Municípios mais 
pobres, e o Prefeito pegou esse abacaxi.

Quero aqui dizer também, a título de registro e 
de história, que, antes de sermos Território Federal, 
como Município ainda do Estado do Amazonas, tive-

mos 27 Prefeitos e, no período de Território Federal até 
hoje, tivemos 43, entre os quais quero registrar aqui, 
com muita honra, que o meu pai foi Prefeito por duas 
vezes: foi o 6º e o 18º, depois que Roraima passou a 
Território Federal.

Portanto, o atual Prefeito, Iradilson Sampaio, que 
sucedeu a Prefeita Teresa Jucá, esposa do Líder do 
Governo aqui, no Senado, lá chegou justamente em 
1988, como Governador do Território – foi o último Go-
vernador do Território –, depois foi Governador biônico, 
isto é, não eleito, do Estado de Roraima, até que fosse 
eleito o primeiro Governador. Ele concorreu à eleição 
e perdeu. Pois bem, mas sua esposa, nunca tendo ido 
lá, chegou como primeira-dama do Estado e conseguiu 
se eleger Deputada Federal.

E foi Deputada Federal, portanto, durante um pe-
ríodo. Em seguida, deixou de ser deputada para ser 
candidata à Prefeita. Foi Prefeita de 2001 a 2004 – na-
quela época não havia reeleição. Depois foi a vez do 
Prefeito Ottomar, que fez um belíssimo trabalho. Pos-
teriormente, ela voltou à prefeitura. Aliás, inicialmen-
te, ela foi Prefeita de 1993 a 1996. Voltou, então, a ser 
prefeita de 2001 a 2004, sendo reeleita em 2005. 

É por isso que é bom deixar bem claro que o 
Prefeito está pagando um pato de maneira dupla. Pri-
meiro, porque a ex-Prefeita era especialista em fazer a 
parte cosmética da cidade, de fazer o enfeite. Ela não 
investiu na infraestrutura, na drenagem, nos esgotos, 
nas águas pluviais. E o que aconteceu? 

Tivemos, recentemente, uma enchente bárba-
ra. Até mesmo recursos que eram para cuidar de um 
bairro tradicional, que fica, vamos dizer assim, no ní-
vel do rio, que, quando há uma enchente, alarga-se 
permanentemente, ela preferiu trocar: em vez de fazer 
obra nesse bairro, fez uma orla à beira do rio Branco 
para construir bares, fez um atrativo turístico, porque 
tem muito mais charme do que cuidar, por exemplo, da 
população pobre do bairro chamado Beiral. 

Então, o Prefeito Iradilson assumiu a prefeitura, 
porque ele era o Vice-Prefeito, para que a Prefeita 
pudesse se candidatar ao Senado e disputar comigo. 
Ela disputou comigo: iniciou com 62% de intenção de 
votos, enquanto eu tinha 25. Infelizmente, ela perdeu 
a eleição: eu tive 55 e ela teve 42. Depois disso, em 
função de ter sido Deputada Federal, Prefeita, de ser 
esposa do Líder do Governo aqui, ela foi Secretária do 
Ministério das Cidades e, agora, é candidata a Deputa-
da Federal de novo. Quer dizer, Roraima é muito bom 
para quem chega já com cargos, utiliza os cargos para 
se promover e, depois, quer continuar no poder.
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Eu quero, também, pedir a transcrição, Senador 
Geraldo Mesquita, porque não quero ler todo o artigo, 
de uma matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista, 
intitulada “Andar pelo Centro é sentir o passado”. Re-
almente, o centro da cidade é o que ainda tem, vamos 
dizer assim, a feição da Boa Vista de antigamente.

Meu pai chegou lá em 1943, indo do Ceará para 
lá como funcionário do Serviço Especial de Saúde 
Pública, o Sesp – era guarda-chefe, mas era chama-
do, no popular, de mata-mosquito –, conheceu minha 
mãe, que era filha de paraibanos que tinham ido para 
lá na década de 30, casaram-se e tiveram quatro filhos 
– eu sou o mais velho. Meus filhos todos nasceram lá 
e minha esposa é de lá.

Eu tenho um amor por Boa Vista muito grande e 
este registro dos 120 anos da minha cidade eu faço com 
a maior felicidade, lamentando que tenham passado 
por ela Prefeitos que não se preocuparam, de fato, em 
cuidar de maneira mais profunda da cidade.

Lamento, também, as dificuldades por que está 
passando o atual Prefeito, que é um homem traba-
lhador, um homem dedicado, um homem que foi para 
lá – do Nordeste, também – como profissional, como 
engenheiro agrônomo e que, pelas vias do destino, 
se transformou em político, foi Deputado Estadual, 
depois Vice-Prefeito e foi reeleito Prefeito nas últimas 
eleições, em 2008, apesar da oposição da sua Prefei-
ta, de quem ele era Vice. Lamento que essas coisas 
ocorram com a nossa cidade, essas malvadezas, por-
que elas atrasam. 

Quero convidar as pessoas do Brasil que co-
nhecem a Europa, que conhecem os Estados Unidos, 
que conhecem o Canadá, para conhecer um pouco a 
Amazônia. Vão conhecê-la um pouco, vão a Boa Vis-
ta. Tenho certeza de que a pessoa que for a Boa Vista 
sairá de lá encantada e nem imaginará... Acho que 
90% dos brasileiros que moram no Sul e no Sudeste 
nem imaginam que seja capaz de existir lá uma cida-
de, com 250 mil habitantes, moderna, bonita e com 
um povo muito acolhedor.

Quero, também, pedir a V. Exª a transcrição de 
duas matérias: uma matéria da Wikipédia, que fala 
sobre Boa Vista, e, também, uma do site da Prefeitu-
ra, que dá bem a dimensão do que é a nossa cidade, 
para que fiquem registradas. 

Espero que este pronunciamento sirva para para-
benizar todos os boa-vistenses e todas as boa-visten-
ses, e todo o povo de Roraima pelo dia de hoje.

Também quero dizer que, enquanto a prefeitura 
passa dificuldade, o Governador do Estado, por exem-
plo, gastou R$1.936.845,00, Senador Geraldo Mes-

quita, para fazer o quê? Para reformar a casa dele no 
Conjunto dos Executivos.

A reforma da casa dele custou R$845 mil, em nú-
meros redondos; a ampliação do muro, do alambrado 
e de um heliporto, R$511 mil; a limpeza do conjunto 
onde ele e mais alguns Secretários moram, R$149 mil; 
a ampliação da casa – ele ocupa duas casas: uma em 
que ele mora e outra que ele transformou em escritório 
– custou R$149 mil; a construção de muro e guarita 
para as casas que o Governador ocupa, tanto a resi-
dência, como o escritório – ele transformou uma casa 
só em escritório! –, custou R$282 mil. Total do gasto, 
Senador Geraldo Mesquita: R$1.936.845,00, isto é, 
R$2 milhões. Isso é um absurdo!

Daria para que o Governador ajudasse a cons-
truir, na capital, em parceria com o Prefeito, 160 ca-
sas populares. Daria para comprar 20 ambulâncias 
–eu denunciei, aqui, que pessoas estão morrendo 
por falta de ambulâncias nos Municípios mais próxi-
mos da capital. Daria, também, para comprar 38.700 
cestas básicas – comprando-as a R$50,00, porque é 
possível encontrar cestas de até R$30,00. Mas, com-
prando a R$50,00, daria para comprar quase 40 mil 
cestas básicas. Portanto, em dois anos de Governo, 
ele gastou, em média, R$80 mil por mês só em obras 
na residência dele. 

Isso é um absurdo, mas mostra como, ao invés 
de ajudar a própria Prefeitura da capital, onde moram 
65% da população do Estado, ele prefere gastar com 
essas coisas pessoais. 

Está vendendo um avião Learjet 35 que o Go-
vernador Ottomar Pinto tinha reformado, dizendo que 
não havia necessidade de ter um avião melhor. Ele 
comprou um Learjet 55, em Miami, por um valor que 
estou levantando.

Dados oficiais, Senador Geraldo Mesquita, di-
zem que, só do dia 14 de dezembro de 2007, quando 
o atual Governador, que era Vice, assumiu pela morte 
do Brigadeiro Ottomar, até março deste ano – ainda 
falta de março para cá –, foram realizados 725 voos 
de aeronave do Governo. Eu estou checando os des-
tinos e, também, o objetivo desses voos, porque tem 
voo para Miami, tem vários voos para Minas Gerais, 
tem vários voos para o Rio de Janeiro, para Fortaleza 
e para Manaus – segundo consta, inclusive para levar 
a esposa dele, a primeira-dama, para fazer um curso 
de pós-graduação nos finais de semana. 

Então, ao tempo em que registro, com prazer, os 
120 anos da nossa capital Boa Vista, registro, com des-
prazer, com vergonha até, que nós temos um Gover-
nador com tamanha irresponsabilidade com as coisas 
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públicas e, principalmente, tamanha desconsideração 
para com a nossa gente. Felizmente, faltam só 85 dias 
para a eleição e o povo terá oportunidade de fazer uma 
profunda mudança nesse quadro.

Mas encerro, Senador Geraldo Mesquita, abra-
çando todas as pessoas de Boa Vista: as crianças, os 
jovens, os adultos, os idosos, como a Dona Raimun-
da, de 95 anos de idade, que continuam vivendo em 
Boa Vista, e também todos aqueles que chegam a 
Boa Vista. Boa Vista é uma cidade linda. Eu sei que a 
cidade do seu Estado é bonita, mas, desculpe dizer, 
a nossa é mais bonita. 

Mesmo assim, eu gostaria que todos os brasilei-
ros visitassem as capitais dos Estados do Norte, para 
conhecer mais o Brasil, fazer até uma pós-graduação 
em Brasil, porque eu conheço gente, muita gente, que 
conhece quase toda a Europa e não conhece um Es-
tado da Região Amazônica.

Senador Cristovam, me honra muito o aparte que 
V. Exª me solicita.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Se-
nador Mozarildo, quero apenas falar da satisfação 
de ver um político apaixonado pelo seu Estado e 
pela sua cidade, não apenas representante da sua 
cidade e de seu Estado. Isso é bonito. É o que está 
faltando, eu acho, aqui, hoje. Até, Senador Geraldo, 
eu vou falar, daqui a pouco, sobre a PEC que eu 
apresentei nesta semana, que tenta humanizar um 
artigo da Constituição. Eu creio que o senhor traz a 
dimensão de um sentimento aqui. Não é um discurso 
do político representante, é o de um filho lembran-
do. Além disso, eu fico feliz de vê-lo como professor, 
dando uma aula ao Brasil, mostrando coisas que a 
gente esquece, que a gente não sabe, inclusive, do 
nosso próprio País. Nós somos muito fraquinhos em 
Geografia. Todo mundo diz que a gente sabe pouco 
da geografia do mundo. A gente sabe pouco da geo-
grafia do Brasil. E além de saber pouco da geografia 
do Brasil, esses chamados – vou usar a palavra sem 
nenhum sentido pejorativo – rincões distantes lá da 
Amazônia, tanto no Acre do Senador Geraldo, Ron-
dônia, Roraima, o maior dos Estados, o Amazonas, o 
desconhecimento é algo terrível. Parte, por causa da 
educação deficiente que nós temos, mas parte tam-
bém por uma preferência de milhões de turistas irem 
para o exterior, em vez de conhecerem as maravilhas 
que nós temos aqui dentro, pelo menos, digamos, 
também conhecer os aqui de dentro. O senhor hoje 
falou como filho da terra, que ama essa terra, mas 
que falou também como publicitário, querendo trazer 
para a dimensão do turismo brasileiro a sua cidade, 

que parabenizo nesta data do aniversário. Sinto-me 
irmanado, como brasiliense, pelo lado de sermos 
cidades planejadas, como Goiânia, Belo Horizonte, 
creio que das grandes, pelo menos, são as únicas do 
Brasil. Embora no resto do mundo elas se espalham, 
como a capital do Cazaquistão, a capital da Nigéria, 
a própria capital dos Estados Unidos, mas poucas 
somos. Somos uma irmandade as cidades aonde a 
sua estrutura não veio apenas da espontaneidade 
da ocupação territorial, mas veio também do dese-
nho racional dos seres humanos, seus urbanistas e 
assessores, tentando fazer com que o lugar onde a 
gente vive na cidade tenha a mesma racionalidade 
que tem a casa onde a gente vive, graças aos arqui-
tetos. Parabéns por todos esses papéis que o senhor 
desempenhou hoje, nesta manhã.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Cristovam, fico muito feliz com o aparte 
de V. Exª, porque, não só enriquece o meu pronun-
ciamento como também me deixa lisonjeado, porque 
sempre costumo dizer que eu não sou um Senador 
por Roraima, eu sou um Senador de Roraima, não só 
por ter nascido lá, mas porque realmente amo aquela 
terra. Tudo que eu tenho está lá: o filho mais velho, a 
minha casa, uma fazendola. Tudo que eu tenho está 
lá. O pouco que eu tenho está lá. Espero que no final 
da minha vida também termine lá. 

Mas V. Exª falou em geografia. Veja como ainda 
hoje a gente vê, Senador Geraldo, importantes emis-
soras de televisão e importantes veículos da imprensa 
dizerem que o extremo norte do Brasil é o Oiapoque e 
que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. O extremo norte 
do Brasil está lá em Roraima, no Monte Caboraí, aliás, 
é só olhar o mapa. Mas foi preciso ter aparelhos mo-
dernos, como GPS, satélites, etc. para se constatar que 
o Monte Caboraí está mais a 30 quilômetros acima do 
Oiapoque. Portanto, o Brasil vai do extremo norte, que 
é o Caboraí, ao extremo sul, que é o Chuí. 

Mais uma vez, quero parabenizar os meus con-
terrâneos boa-vistenses – e aqui tem uma ilustre boa-
vistense secretariando a nossa Mesa, Assessora da 
Secretaria da Mesa. 

Quero dizer que fico muito feliz em fazer este 
registro, ao tempo em que peço, Senador Geraldo, a 
transcrição das matérias a que me referi.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Mozarildo, também quero me 
congratular com o aniversário de Boa Vista, capital que 
eu conheço. Conheço todas as capitais da Amazônia 
e alguns interiores da Amazônia. 

Devo ressaltar que, de fato, V. Exª não fala da boca 
para fora, não. Boa Vista é uma gracinha de cidade, 
é uma gracinha de cidade, e os brasileiros deveriam 
procurar conhecê-la, porque vale a pena. É uma gra-
cinha de cidade. O povo é acolhedor, hospitaleiro. De 
fato, é um lugar para se conhecer. É lugar que vale a 
pena conhecer.

Antes de anunciar a palavra do Senador Cristo-
vam Buarque, eu queria dizer que, há pouco, recebi 
telefonema do Senador Paim, que está no Rio Gran-
de do Sul, numa grande reunião com representantes 
da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pen-
sionistas (COBAP) e de vários movimentos sociais. O 
Senador Paim, aflito, ligou-me: “Geraldo, diga alguma 
coisa contra esse terrorismo”. O terrorismo de que 
fala tem a ver com o fato de S. Exª haver apresenta-
do uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que propõe que o mesmo índice a ser aplicado 
no reajuste do salário-mínimo, no ano de 2011, seja 
aplicado no reajuste dos valores das aposentadorias. 
Segmentos da imprensa estão, segundo o Senador 
Paim, já fazendo um verdadeiro terrorismo com rela-
ção a esse fato, afirmando que é mais uma tentativa 
de o Senador Paim quebrar a previdência. Não com-
partilho com essa opinião. Acho que o Senador Paim 
está corretíssimo. Saúdo os companheiros da Cobap, 
que estão lá reunidos já preocupados com mais essa 
batalha que teremos de enfrentar no futuro. Está aqui 
o registro. O Senador Paim, tão aflito que estava, ligou-
me e pediu para que eu dissesse alguma coisa sobre 
isso. E, aqui, aproveito e tomo a liberdade de fazê-lo 
da própria Mesa. Remeto um abraço ao Senador Paim 
e a todos os companheiros que estão lá reunidos, já 
preocupados com essa questão.

Isso nada tem a ver com se quebrar a previdên-
cia. Trata-se de um ato de justiça com os aposentados, 
que, aos poucos, vêm conseguindo algumas peque-
nas vitórias. E, se de fato conseguirmos a aprovação 
dessa emenda do Senador Paim, essa será mais uma 
pequena vitória, mais um pequeno avanço. Nada de 
quebrar a Previdência! Isso é balela, é puro terrorismo, 
como S. Exª diz.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Fora do microfone.) – O que quebra a previdência é a 
roubalheira, não é?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Como diz o Senador Mozarildo, o que 

quebra a Previdência é a roubalheira, o desmando, a 
gestão fraudulenta. Isso é que quebra a Previdência!

Senador Mozarildo, sua solicitação de trans-
crição de alguns artigos será atendida, na forma do 
Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito esta 
manhã de sexta-feira para começar meu discurso, 
lembrando que, já há alguns bons anos, no começo 
do meu Governo no Distrito Federal, logo depois de 
ter implantado o Bolsa Escola – foi feita nos primeiros 
dias do meu Governo essa implantação –, pagávamos 
um salário-mínimo para que as famílias tivessem seus 
filhos na escola, e as famílias não recebiam o benefício 
se quaisquer dos seus filhos perdessem mais de dois 
dias de aula naqueles mês. Eu tinha acabado de im-
plantar esse programa – naquela época, houve muitas 
resistências, críticas, ironias – e comecei a procurar, 
Senador Geraldo, crianças fora da escola, comecei a 
visitar os familiares. Lembro-me de uma mãe que disse 
que não ia tirar a criança do trabalho em troca dessa 
bolsa para que os filhos estudassem. Ela me disse 
isso com argumentos muitos fortes: “Não sei quanto 
tempo vai durar esse programa, não sei se o próximo 
governador não vai acabar com ele, não sei se ele vai 
aprender qualquer coisa. Além disso, ele não gosta de 
estudar”. O menino, creio, tinha uns doze anos. Sena-
dor Geraldo Mesquita, consegui convencer essa mãe 
a mudar de ideia, mas não pelo dinheiro, Senador. Eu 
consegui fazer isso, usando uma palavra, a palavra 
de que a criança, indo para a escola, tinha mais con-
dições de buscar a felicidade. O interessante é que a 
lei que criou o Bolsa Escola não falava em felicidade, 
falava em escola, falava no direito à educação. Mas o 
convencimento só veio quando falei em “felicidade” do 
filho. Eu não disse que o filho seria feliz por estudar, 
mas eu disse que, ao estudar, ele tinha mais condições 
de buscar a felicidade.

Aquilo ficou esquecido. Confesso que foi um ar-
gumento usado na hora, nem um pouquinho elaborado 
ali nem com o tempo, até que, bem recentemente, fui 
procurado por um grupo de artistas, de intelectuais e de 
publicitários que criou um movimento chamado “Mais 
Feliz”, cuja ideia era a de colocar dentro do nosso do-
cumento maior, a Constituição, a palavra “felicidade”. 
O objetivo era colocar na Constituição a palavra “felici-
dade”, como existe em outras constituições do mundo. 
E encontramos uma maneira simples de fazer isso. No 
art. 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais, 
está escrito: “Art. 6º São direitos sociais a educação, 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 35431 

a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à in-
fância [...]”. São direitos! São direitos sociais! Fizemos 
uma proposta de mudança, incluindo três palavrinhas, 
que dizem : “São direitos sociais, essenciais à busca 
da felicidade, a educação, a saúde [...]”. E surgiu um 
grande debate, que estou levando com muita satisfa-
ção, porque, se a Constituição fosse um documento 
privado, eu colocaria também que é essencial buscar 
a felicidade, debater ideias e lutar para realizá-las.

Estou sentindo o maior prazer em ver a resis-
tência de muita gente, a ironia de muita gente a essa 
proposta de emenda à Constituição que põe ali a pa-
lavra “felicidade”, que põe ali a ideia – vejam bem! 
– de que os direitos sociais são essenciais à busca 
da felicidade. É claro que incomoda a quantidade de 
pessoas que vêm debater sem conhecer e que dizem: 
como garantir felicidade às pessoas na Constituição? 
Ninguém vai garantir felicidade às pessoas na Consti-
tuição. Aí é extrapolar o ridículo. Ninguém vai garantir 
nem mesmo que os direitos sociais tragam a felicidade. 
A única coisa que se diz é que os direitos sociais são 
essenciais, não são suficientes. Mas ainda se deve 
ter o cuidado de dizer: nem mesmo são essenciais à 
felicidade, são essenciais à busca da felicidade. E fa-
lemos com franqueza: é fácil buscar a felicidade sem 
ter onde morar? É fácil buscar a felicidade sem ter um 
atendimento médico, que poderia salvar a vida? E se a 
pessoa morre? É possível buscar a felicidade sem um 
emprego que assegure uma renda? Não, isso não é 
possível. A busca da felicidade exige como condições 
essenciais os direitos sociais. Por isso, essa PEC.

Senadores, isso tem uma dimensão maior do 
que o que está aparecendo. Na verdade, o que a gen-
te está tentando fazer é humanizar o Direito. O Direito 
ficou frio, o Direito ficou uma coisa da racionalidade, 
o Direito perdeu o sentimento que deveria ter, desu-
manizou-se. Falar que a educação é um direito social 
é uma maneira política de fazer e de falar. Dizer que a 
educação é um direito essencial à busca da felicida-
de é humanizar o Direito, é humanizar a política. Uma 
das tragédias que a gente vive na política brasileira é 
a sua desumanização, é a frieza como ela é tratada, 
é até – eu diria – a aritmetização da política, em que 
os êxitos são medidos pelo número de votos, não pelo 
que resulta depois graças ao número de votos que têm 
os que vencem.

Precisamos humanizar a Constituição brasileira, 
precisamos humanizá-la para tocar o coração com a 
palavra “felicidade”, não tocar apenas ao cérebro com 
o conceito de direito social. É isso que a gente vai 
tentar fazer, é isso que está dando essa ótima briga, 
essas incompreensões que já vivi em outros momen-

tos, como o da própria ideia da Bolsa Escola, quando 
foi formulada, Senador Mozarildo. A Bolsa Escola não 
era entendida de jeito nenhum, era ridicularizada, cri-
ticada, até que hoje virou, embora deturpada, o maior 
programa de rede de proteção social do Brasil e tal-
vez até do mundo. Deixou de ser um instrumento de 
ascensão social, como era no começo, mas virou um 
instrumento de proteção social, o que é melhor do que 
não haver o programa. Mas a Bolsa Escola também 
carregou um sentimento humanista, carregou senti-
mento. Não foi uma ideia apenas racional de que é 
preciso que as crianças estudem, não. Com esse pro-
grama, o que se diz é: estudar é tão importante que 
justifica pagar um salário às famílias, para que seus 
filhos não trabalhem.

Esse foi o gesto de humanização, e é isso que 
terminou contaminando a população, que aceitou tão 
bem esse programa, que ele, hoje, é o carro-chefe do 
processo eleitoral brasileiro. O Presidente Lula põe 
isso como grande projeto para justificar a candidata 
Dilma, e o opositor está dizendo que vai aumentar 
o número. Estão disputando qual dos dois – PT ou 
PSDB – foi o padrinho, o pai da ideia. Aproveito para 
dizer que, nesse sentido, não foi o Governo Fernan-
do Henrique. O Governo Fernando Henrique teve o 
imenso mérito de pegar uma ideia de Brasília, que 
também estava sendo testada, mas de forma diferente, 
em Campinas. Em Campinas, o programa era mais 
para Bolsa Família do que para Bolsa Escola, tanto 
que era administrado pela Secretaria da Assistência 
Social. Em Brasília, era administrado pela Secretaria 
de Educação. O Presidente Fernando Henrique teve 
o grande mérito de pegar um pequeno projeto e de 
levá-lo para o Brasil. E o mérito foi o de que, como ser 
humano, pegou, com dignidade, uma expressão criada 
por um militante – que era eu, que fazia oposição a 
ele, pois eu era do PT – e manteve o mesmo nome. 
Fernando Henrique teve uma generosidade política 
raramente vista: manter o nome de um programa criado 
por um militante, um político de outro Partido, de um 
Partido da oposição. Se Fernando Henrique tivesse 
usado um nome diferente de Bolsa Escola, ninguém 
mais falaria em Bolsa Escola neste País. Foi ele, ao 
agarrar o nome de Brasília e colocar para o Brasil, 
que consolidou esse nome. Mas, ao mesmo tempo 
em que faço elogio, preciso dizer: passei cinco anos 
mandando cartas ao Presidente Fernando Henrique até 
ele decidir pôr o programa em marcha. Antes da posse 
dele, em novembro, eu, eleito Governador – ele tinha 
sido eleito Presidente –, fui ao escritório dele, levei a 
proposta e lhe dei de presente meu livro A Revolução 
nas Prioridades, em que está a ideia do Bolsa Escola. 
Depois, enviei cartas para ele, para o Ministro, e nunca 
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deram a menor atenção. Só no seu segundo mandato 
dele é que ele pôs em prática a ideia.

Mas esse é um parêntese na minha fala aqui, Se-
nador Mozarildo, sobre a necessidade da humanização 
dos conceitos de direito. Ao ficar apenas no espaço da 
política, os direitos sociais deixaram de seduzir as pes-
soas, os direitos deixaram de passar o sentimento que 
eles deveriam representar, os direitos se desumaniza-
ram. A educação, a segurança, a previdência passaram 
a ser conceitos apenas do espaço político.

Tomemos o exemplo há pouco falado da previ-
dência. A gente discute a previdência como se fosse 
algo apenas de aritmética das finanças públicas. A 
gente não está discutindo do ponto de vista do sen-
timento dos velhinhos que ficam sem a renda. Se ti-
véssemos o sentimento dos velhinhos sem a renda, 
analisaríamos as finanças públicas diferentemente, 
a gente não perguntaria: aumenta ou não aumenta o 
salário do aposentado? A gente perguntaria de onde 
tiramos o dinheiro para fazer o aumento dos aposenta-
dos. Mas não perguntamos de onde tiramos o dinheiro 
para pagar os aposentados; perguntamos como vamos 
equilibrar as finanças, pagando os aposentados. Está 
errado! Perdemos o sentimento. Se, como estou pro-
pondo com essa PEC, estivesse escrito no art. 6º da 
Constituição que “os direitos sociais são essenciais 
à busca da felicidade, inclusive a previdência”, qual-
quer velhinho poderia dizer: estou buscando o direito 
de buscar a felicidade. Isso traz a dimensão humana, 
humaniza o conceito de direito social. É isso o que a 
gente está querendo.

Esse debate é ótimo. Creio que ele deve demorar 
mais. Estou propondo às universidades começarem a 
debater não apenas essa minha proposta de emenda 
constitucional num artigo. Não! Agora, quero levantar 
o debate para a seguinte questão: como humanizar o 
texto da Constituição brasileira em todos os seus arti-
gos, como dar sentimento à Constituição? Quando a 
gente vê a Bandeira do Brasil, a gente sente. Quando 
a gente lê a Constituição, a gente pensa. Não pode ser 
assim. A gente tem de ter sentimento ao ver a Bandei-
ra, ao ouvir o Hino, e a gente tem que ter sentimento 
ao ler a Constituição. Mas, como está escrita hoje, a 
Constituição não passa a menor dimensão de senti-
mento, mas passa frieza de direitos.

É preciso manter os direitos, humanizando-os, e 
guardar a racionalidade do texto, dando-lhe sentimento. 
É isso que a gente quer com essa proposta de emenda 
à Constituição, com estas pouquinhas palavras, que 
dizem: “são direitos sociais, essenciais à busca da fe-
licidade”. Queremos colocar a expressão “essenciais 
à busca da felicidade”, só isso, dentro do artigo dos 
direitos sociais, para humanizar o artigo dos direitos 

sociais, para dar sentimento aos direitos sociais, para 
tirar a frieza de direitos vistos apenas como coisa da 
política e para passar a dizer que é uma coisa da alma 
do Brasil.

É preciso colocar o sentimento de que, ao não ter 
educação, a criança terá mais dificuldades para buscar 
sua felicidade. Uma coisa, como mostrei no começo 
da minha fala, é convencer uma mãe a usar o direito 
social de seu filho à educação; outra coisa é conven-
cer a mãe de que, usando esse direito social, seu filho 
terá uma condição melhor de buscar a felicidade. Isso 
aconteceu anos atrás, quando fiz esse convencimen-
to de uma mãe. Mas não dá para a gente conversar 
com cada uma.

Vamos colocar isso no texto da Constituição, mas 
vamos colocar isso não só nesse artigo. Vamos, sim! 
Esse é o desafio que estou lançando às universidades 
brasileiras, aos cursos de Direito, a todos eles, inde-
pendentemente de serem ou não de universidades, 
e à própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
É o desafio que estou propondo: como humanizar, 
como dar sentimento aos textos dos artigos da nossa 
Constituição?

Fiz minha parte, graças à inspiração desse grupo 
chamado Mais Feliz – eu não teria tomado a iniciativa 
se não fosse a busca que eles fizeram a mim –, graças 
também àquela senhora que encontrei lá atrás, cujo 
filho, hoje, já deve ser um homem grande. Ela enten-
deu que a escola era importante não apenas porque a 
criança tinha o direito a ela, mas porque ela era condi-
ção essencial para que seu filho buscasse a felicidade. 
Não era uma condição para que ele tivesse a felicida-
de, não; era condição apenas para que ele pudesse 
buscar a felicidade. Nem era um direito à felicidade, 
era apenas um direito à busca da felicidade.

Creio que está na hora de discutirmos mais como 
humanizar os textos jurídicos, como humanizar os di-
reitos sociais, como humanizar a política, como tirar 
a frieza com que tratamos os problemas do povo. A 
maneira é usar palavras do sentimento, não apenas 
palavras do Direito. “Direito social” é uma expressão 
corretíssima do ponto de vista lógico, mas insuficiente 
do ponto de vista do sentimento. Nem passa humanismo 
nem humanidade, passa apenas política, política fria. 
A palavra “felicidade”, ao contrário, passa humanidade, 
passa humanismo, passa sentimento. Por isso, ela é 
importante, e, por isso, a gente vai lutar por essa PEC. 
Por isso, vamos defender – e espero que se transforme 
num verdadeiro movimento – que os direitos sociais, 
que têm de ficar explicitados na Constituição, são es-
senciais à busca da felicidade. E vamos levar adiante 
o debate, para humanizarmos o texto não apenas do 
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art. 6º da Constituição, mas de todos os artigos, onde 
for possível, da Constituição.

Era isso, Senador Mozarildo, que eu queria falar. 
Ao mesmo tempo, eu o parabenizo pelo seu discurso, 
bem como parabenizo Boa Vista pelo aniversário!

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 15 
minutos.)
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Ata da 126ª Sessão, Especial  
12 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 12 
minutos, e encerra-se às 12 horas e 30 mi-
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a comemo-
rar o Jubileu de Ouro da Igreja Memorial Batista, nos 
termos do Requerimento nº 552, de 2010, de minha 
autoria e outros Srs. e Srªs Senadoras.

Tenho a satisfação de convidar para compor a 
Mesa o Exmº Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti e o 
Exmº Sr. Senador Cristovam Buarque, caso estejam 
presentes; tenho a satisfação de convidar o Exmº Sr. 
Brigadeiro Sérgio Luiz de Oliveira Freitas, represen-
tando o Exmº Sr. Ministro da Defesa, Nelson Jobim; 
o Pastor da Igreja Memorial Batista e Presidente da 
Convenção Batista Brasileira, Reverendo Josué Mello 
Salgado, e o Presidente da Convenção Batista do Dis-
trito Federal, Reverendo João Roberto Raimundo.

Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional Brasileiro.

(Execução do Hino Nacional Brasileiro)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Ainda de pé, convido a todos para rezarmos a 
oração universal do Pai-Nosso.

(Procede-se à oração.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Tenho a satisfação de ler, neste momento, a 
mensagem oficial da Presidência do Senado.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ilustríssimos 
componentes da Mesa, ilustríssimos convidados aqui 
presentes, a crença no transcendente faz parte da his-
tória da humanidade desde suas mais remotas origens. 
Tal crença se expressa, na maioria das vezes, através 
de comunidades eclesiais que se estruturam ao longo 
do tempo, atendendo às necessidades de pessoas que 
comungam valores e ideais de vida.

Assim se organizaram as Igrejas, ao longo dos 
séculos, propiciando a seus fiéis a realização de sua 

fé, inserida em suas vidas, e integrados em comuni-
dades religiosas.

Um exemplo marcante é a Igreja Memorial Ba-
tista de Brasília, da qual celebramos hoje o jubileu de 
ouro, pela passagem de seus 50 anos de fundação 
em nossa capital.

A fé cristã expressa pela Igreja Memorial Batista 
de Brasília serve como um farol no mundo materiali-
zado e carente dos valores de solidariedade entre as 
pessoas. 

Esta, senhoras e senhores, talvez seja a grande 
mensagem a ser passada ao povo de Brasília: a so-
lidariedade cristã que fará com que o movimento de 
desenvolvimento social e econômico do País reverta 
em real benefício para todo o povo. 

A saga dos fiéis da Igreja Memorial começa, em 
Brasília, no dia 30 de novembro de 1956, quando se 
reuniram os pastores Elias Brito Sobrinho e Silas de 
Brito Lopes, o Missionário James Everett Musgrave Jr. 
e o Irmão Marcelino Cardoso para sonharem a implan-
tação do Evangelho na futura capital do Brasil. 

Em janeiro de 1957, uma Escola Bíblica, funcio-
nando em um barraco, dá inicio ao trabalho batista 
na Cidade Livre, que era o acampamento de obra da 
nova capital. 

Desse barraco, passados cinco anos, inaugura-
se, em 1962, o Templo da Igreja, que contava, então, 
com menos de duzentos membros. 

Os valores permanentes da Igreja motivam seus 
membros a cultivar a alegria em pertencer a Cristo e 
fazer parte da Família Memorial Batista; a ação social 
altruísta; a intermediação do amor de Deus por meio 
da evangelização e da ação missionária; a integração 
das gerações; e a comunhão e a confraternização co-
munitárias. 

Esses valores, transpostos para todos, podem ser 
a base da fraternidade transformadora da sociedade 
brasileira em prol de todos nós. 

Peço que o Pastor Josué Mello Salgado, Presi-
dente da Igreja, receba e transmita nossos votos de 
prosperidade e bom ministério a todos os membros da 
Igreja Memorial Batista de Brasília.

Muito obrigado a todos os presentes. 
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Tenho a satisfação de conceder a palavra ao Se-
nador Cristovam Buarque. (Pausa.)

Por permuta com o Senador Cristovam Buarque, 
concedo a palavra, com muita honra, ao Senador Mo-
zarildo Cavalcanti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Senador Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente 
do Senado Federal e 1º Signatário do requerimento 
que ensejou esta sessão; Sr. Brigadeiro Sérgio Luis 
de Oliveira Freitas, representando o Exmº Sr. Ministro 
da Defesa, Nelson Jobim; Pastor da Igreja Memorial 
Batista e Presidente da Convenção Batista Brasileira, 
Revmo Sr. Josué Mello Salgado; Presidente da Conven-
ção Batista do Distrito Federal, Revmo Sr. João Roberto 
Raimundo; Srs. Membros da Igreja Memorial Batista, 
meus senhores e minhas senhoras.

Não sou batista, portanto, creio que vou falar 
exatamente com o espírito cristão de reconhecer o im-
portante trabalho da Igreja Memorial Batista no Brasil, 
no mundo e no meu próprio Estado.

Tenho a honra de ter em meu gabinete, como um 
dos mais importantes funcionários, um ilustre membro 
dessa entidade que é também irmão da nossa ilustre 
assessora da Secretaria da Mesa, a Drª Zilá.

Fiz essa introdução para dizer que me sinto muito 
feliz, Senador Marconi, de poder estar hoje aqui para 
fazer o registro do aniversário – que, na verdade, vai 
ser no dia 22 – da nossa importante Igreja Memorial 
Batista de Brasília.

Estamos muito próximos dessa comemoração. 
Como no dia 22 estaremos em recesso, o Senador 
Marconi Perillo, inteligentemente, requereu que esta 
sessão fosse feita hoje. É importante frisar, como já 
foi dito inicialmente pelo Senador Marconi, que a Igre-
ja Memorial Batista de Brasília foi uma das primeiras 
instituições a trazer os ensinamentos e os valores da 
religião cristã aos habitantes da nova capital, inaugu-
rada poucos meses antes.

A nota triste desta ocasião é sabermos que o 
pastor responsável pela instalação desta Igreja não 
pode estar presente a essas comemorações. Estamos 
nos referindo ao Reverendo James Everett Musgrave, 
falecido recentemente, no dia 16 de maio. Mas, com 
certeza, ele está aqui entre nós, espiritualmente, as-
sistindo a esta homenagem justa.

Entretanto, creio que vale aqui fazermos uma 
remissão histórica sobre o fato de que os primeiros 
religiosos a chegarem à Praça do Cruzeiro foram Mus-
grave e alguns companheiros de crença, o que ocor-
reu no dia 30 de novembro de 1956. Acompanhando 
o histórico normativo que recomendava a mudança da 
capital do Brasil para Brasília e os pronunciamentos 

de Juscelino Kubitscheck, líderes brasileiros e missio-
nários da Comissão Batista do sul do Estados Unidos 
vislumbraram a grande oportunidade para a expansão 
da crença batista no Brasil. Contagiaram os pioneiros 
que já se encontravam no Planalto Central. Em 1957, 
foi organizada a primeira Igreja Batista de Brasília.

A primeira missa católica da capital só seria ce-
lebrada no dia 3 de maio de 1957. E aqui não se trata 
de competição, apenas de um registro histórico, dada a 
importância do trabalho da Igreja no Distrito Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a organi-
zação da Igreja Memorial Batista ocorreu apenas três 
meses depois da inauguração da capital, em 22 de 
julho de 1960. Ela cresceu e se desenvolveu com o 
lema “Uma Igreja viva para o Deus vivo”. Essa divisa foi 
inspirada na Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, onde 
está dito: “Escrevo-te estas coisas, embora esperando 
ver-te em breve, para que, no caso de eu tardar, sai-
bas como se deve proceder na casa de Deus, a qual 
é a Igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade”. 
(Transcrito, portanto, do capítulo 3º da primeira Carta 
de Paulo a Timóteo, versículos 14 e 15.)

Também vale a pena ressaltar a epopeia vivida 
na construção do templo, visto que ainda não existiam 
as rodovias ligando o Planalto Central aos grandes 
centros produtores.

E, assim como ocorrera com o projeto urbanístico 
de Brasília, optou-se por realizar um concurso para a 
construção da Igreja Memorial Batista, saindo vence-
dor o projeto do Dr. João Walfredo Thomé, arquiteto e 
engenheiro civil batista de São Paulo.

A terraplanagem da rodovia ligando Belo Horizon-
te a Brasília somente terminou em 30 de maio de 1959 
e, mesmo assim, apenas até a cidade de Luziânia, no 
ilustre Estado do Senador Marconi Perillo. 

Faltavam, ainda, 60 quilômetros até Brasília. Ima-
ginem V. Exªs, Srs. Senadores, meus queridos irmãos 
e queridas irmãs, o sacrifício que foi para aqueles ir-
mãos, Thomas e Bailey Berry, mais o irmão Theóphilo 
Petronillo dos Santos, trazerem dois caminhões Ford 
(um F-100 e um F-600) desde São Paulo, em abril de 
1960. Foram os caminhões utilizados na limpeza do 
terreno localizado no Setor das Grandes Áreas Sul 
(SGAS) 905, lotes 5 e 6. Como cada lote tem 15 mil 
metros quadrados, o Templo Memorial Batista se situa 
numa ampla área de 30 mil metros quadrados. 

Os caminhões rodaram mais de 220 mil quilôme-
tros, pois foram trazidos cerca de 300 metros cúbicos 
de cascalho, aplicados na construção, além de 1.500 
metros cúbicos de terra e 30 caminhões de grama, 
para as laterais do templo. O granito foi trazido do Rio 
de Janeiro; as portas, do Espírito Santo; o pau-ferro 
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para o assoalho, de Goiás; e os materiais industriali-
zados, de São Paulo. 

A inauguração efetiva do Templo Memorial Ba-
tista se deu em 15 de dezembro de 1962. Dadas as 
condições existentes e os parcos recursos financeiros 
disponíveis, pode-se considerar que a construção foi 
muito rápida. 

No culto solene de inauguração, de que parti-
ciparam mais de mil pessoas, o missionário James 
Musgrave dirigiu a oração consagratória e reconhe-
ceu as autoridades e personalidades presentes. O 
missionário William Berry fez o resumo histórico da 
construção do templo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras 
e senhores aqui presentes, telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, a Casa do Deus 
Vivo ficou tão bonita, que, nos anos 60 do século pas-
sado, acabou por transformar-se numa das atrações 
turísticas de Brasília. As agências de turismo levavam 
brasileiros e estrangeiros para conhecerem o Templo 
Memorial, localizado na quadra 905 sul.

Mas, se a finalidade do Templo é louvar e agra-
decer o Senhor Deus, transmitindo sua palavra ao 
maior número de pessoas, o trabalho desenvolvido 
na Escola Bíblica da Memorial sempre primou pela 
qualidade dos mestres. Assim, o ensino bíblico tanto 
nos sermões pastorais quanto no ensino dominical 
constituiu-se um marco da atuação do Templo Memo-
rial Batista de Brasília.

Outra atividade indispensável, que sempre rece-
beu grande atenção dos dirigentes do Templo Memorial, 
foi a música. Atualmente a música é considerada uma 
arte, mas, desde tempos imemoriais, era executada 
com finalidade religiosa.

Ainda na primeira década da inauguração do Tem-
plo, o Pastor Éber Vasconcelos anunciou a criação de 
um Departamento de Música, com a finalidade de su-
pervisionar a atividade musical na Igreja e de aprimorar 
o canto congregacional. Em 1974, foi criada a Escola, 
e, em 1996, finalmente, foi implantado o Departamen-
to de Música. A aprovação do Regimento Interno, que 
lhe atribuiu a competência de coordenar as atividades 
dos coros e conjuntos, vocais e instrumentais, e de 
assessorar o pastor titular na elaboração das ordens 
do culto, foi fundamental para a institucionalização das 
atividades musicais da Igreja.

A Igreja Memorial mantém o Curso Livre de Músi-
ca Sacra Mara Vasconcelos, que forma instrumentistas, 
cantores e regentes com qualidade equivalente à dos 
músicos profissionais. Mas a beleza das músicas exe-
cutadas não tem a ver com o espírito de competição. 
Apenas demonstra que devemos colocar o melhor de 
nós a serviço de Deus. 

As ações assistenciais dos membros da Igreja 
Memorial Batista demonstram o sentimento de solida-
riedade e o espírito caritativo cristão. Por isso, tornaram-
se históricas as ações desenvolvidas junto às pessoas 
carentes do Jardim Ingá e de Posse e de outros locais, 
até mesmo em Estados e países mais distantes.

Também funciona, desde 1987, nas dependên-
cias da Memorial, a sala Dorcas, para confecção de 
roupas e agasalhos a serem doados com a coopera-
ção do Ministério Mulher Cristã em Ação.

Mas, para que o auxílio aos necessitados não 
gere acomodação por parte deles, desde 1998, a di-
reção da Igreja recomendou ao Ministério de Ação 
Social o permanente monitoramento das famílias as-
sistidas, para que as doações sejam feitas por perí-
odos limitados, permitindo-se estender o benefício a 
outras famílias.

Além disso, membros da Igreja profissionais da 
área de saúde se dedicam à prestação de assistên-
cia aos necessitados. Também, em conformidade com 
o Regimento Interno, o Ministério de Ação Social se 
dispõe a prestar serviços gratuitos de assistência ju-
rídica a pessoas carentes, bem como a atender e a 
orientar os membros da Igreja em questões jurídicas, 
em casos de urgência.

Outras atividades envolvem a realização de cultos 
especiais, visando às famílias de crentes e não crentes 
e à promoção de eventos de integração das famílias.

Merecem destaque, por fim, as atividades que 
buscam a integração dos deficientes auditivos. Para 
eles, o ensino bíblico é realizado na linguagem de sinais 
(Libras), possibilitando-lhes a participação nos cultos 
normais da Igreja mediante a tradução simultânea.

Nunca é descurada por essa exemplar comuni-
dade a atenção à terceira idade, bem como a área de 
recreação e de esportes, favorecendo a convivência e 
transformando a Igreja Memorial em uma grande famí-
lia. A principal característica é a da fraternidade.

Não podemos esquecer-nos de que não apenas 
a Memorial, mas todas as igrejas batistas, além da 
evangelização, mantêm os Colégios Batistas, em que 
são transmitidos, além dos conhecimentos regulares da 
sociedade moderna, o fortalecimento e a vivência dos 
princípios éticos de vida e as noções complementares 
para o crescimento social da comunidade.

A Igreja Memorial Batista de Brasília granjeou 
tamanho reconhecimento, que o atual dirigente, Pas-
tor Dr. Josué Mello Salgado, foi eleito Presidente da 
Convenção Batista Brasileira, entidade que congrega 
as Igrejas Batistas de todo o Brasil.

Aproveito, portanto, esta oportunidade, para ren-
der as mais expressivas e merecidas homenagens à 
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Igreja Memorial Batista de Brasília, que comemora, no 
ano de 2010, o Jubileu de Ouro da sua organização.

Quero finalizar, Sr. Presidente e senhores mem-
bros da Igreja Memorial Batista. Além desses inúmeros 
trabalhos enumerados neste pronunciamento, gostaria 
de dizer uma coisa: nós todos, de qualquer religião que 
sejamos, de qualquer instituição a que pertençamos, 
estamos muito preocupados com a vida política do 
nosso País. E há um trabalho importante, que pode 
ser feito na conversa – não precisa nem engajamento 
partidário – e no esclarecimento; não na fulanização 
das candidaturas, mas na questão da pregação de que 
só se melhora alguma coisa, votando-se nos melhores; 
só se muda alguma coisa, se se luta por isso.

Portanto, acho que todas as instituições, mor-
mente uma instituição como a Igreja Memorial Ba-
tista de Brasília e todas as igrejas batistas do Brasil, 
devem fazer esse trabalho silente, mas de combater 
o bom combate, para que possamos, de fato, mudar 
este Brasil.

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

GO) – Ao cumprimentar o Senador Mozarildo Cavalcanti 
pelo pronunciamento, concedo a palavra ao Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Bom dia a cada uma e a cada um dos presentes. 
Quero cumprimentar, obviamente, os membros da 
Mesa: inicialmente, o Exmº Sr. Senador Marconi Pe-
rillo, que é o primeiro signatário do requerimento que 
ensejou a realização da presente sessão – na sua 
posição de membro da Mesa, é correto que seja o 
nosso Presidente nesta sessão; o Exmº Sr. Senador 
Mozarildo Cavalcanti; o Sr. Brigadeiro Sérgio Luiz de 
Oliveira Freitas, representando o Ministro da Defesa; 
o Pastor da Igreja Memorial Batista e Presidente da 
Convenção Batista Brasileira, Revmº Sr. Josué Mello 
Salgado; o Primeiro Vice-Presidente da Igreja Memorial 
Batista, Sr. Paulo Vieira dos Santos, e o Presidente da 
Associação Cultural Evangélica de Brasília, Sr. Ditimar 
Sousa Britto, que não estão presentes; o Presidente 
da Convenção Batista do Distrito Federal, Revmº Sr. 
João Roberto Raimundo. E cito, também, outros, mes-
mo que não estejam aqui: o Coordenador do Jubileu 
de Ouro, da Igreja Memorial Batista, Sr. Diácono Es-
dras Alves Queiroz; os Srs. Embaixadores; os demais 
representantes do Corpo Diplomático.

Srªs e Srs. Senadores, Revmªs Srªs e Srs. Pas-
tores; Srªs e Srs. membros da Igreja Memorial Batista; 
senhoras e senhores, quero deixar claro que venho 
aqui não como cristão, que sou, não como Senador, 
que sou; venho aqui como um professor, como um 

educador, para dizer da minha visão, do meu agra-
decimento, do meu sentimento para a perspectiva do 
papel das igrejas evangélicas e de outras também na 
construção da nossa sociedade. Mas quero, até como 
professor, como educador, começar, falando um pouco 
da história, lembrando, para que fique registrada, em-
bora todos saibam, a origem nacional – ocorrida bem 
antes da origem da nossa Igreja Memorial local.

Quando, em 1882, foi organizada a Primeira Igre-
ja Batista no Brasil, voltada para a evangelização do 
País, já existiam, então, duas outras igrejas batistas, 
organizadas por imigrantes norte-americanos residen-
tes na região de Santa Bárbara D’Oeste e em Ame-
ricana, São Paulo, provavelmente, missionários que 
vieram com a migração de alguns norte-americanos 
para essa região.

Os casais de missionários batistas norte-ameri-
canos, recém-chegados ao Brasil, Willian Buck Bagby 
e Anne Luther Bagby são os pioneiros; Zacharias Clay 
Taylor, Kate Stevens Crawford Taylor, auxiliados pelo 
ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, decidiram 
iniciar a sua missão na cidade de Salvador, Bahia. Ali 
chegaram no dia 31 de agosto de 1832 e, no dia 15 de 
outubro, organizaram a primeira igreja batista do Brasil 
com cinco membros: os dois casais de missionários e 
esse ex-padre Antônio Teixeira.

Esse é início, menos de 130 anos atrás. Esse é 
o início desse grande movimento evangélico que hoje 
são as igrejas batistas do Brasil, com seus milhões 
de membros.

Um pouco da história local vale a pena recordar, 
quando, no dia 30 de novembro de 1956, no ponto mais 
alto do que mais tarde viria a ser o Eixo Monumental do 
Plano Piloto de Brasília, reuniram-se, e sempre é bom 
lembrar, Elias Brito Sobrinho e Silas de Brito Lopes, dois 
pastores, e o missionário James Everett Musgrave Jr. 
e o irmão Marcelino Cardoso, sonhando a implantação 
do Evangelho na futura capital do Brasil.

Em janeiro de 1957, o missionário Musgrave e o 
irmão Waldemar Magalhães vieram de Goiânia com o 
propósito de iniciar o trabalho batista, que começou na 
então Cidade Livre, que era o acampamento de obras 
da nova capital. Começaram em um barraco com uma 
escola bíblica.

O Diácono batista norte-americano Maxey Jar-
man, ao saber, em 1958, da construção da nova capi-
tal brasileira, doou o equivalente a US$300 mil para a 
edificação de um templo no Plano Piloto.

Em maio de 1960 iniciaram-se as obras da cons-
trução do templo, antes mesmo da organização da 
Igreja Memorial Batista, que ocorreu em 22 de julho de 
1960, sendo alguns de seus 44 fundadores egressos 
da Primeira Igreja Batista de Brasília.
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O templo foi inaugurado em 15 de dezembro 
de 1962. A igreja contava, então, com menos de 200 
membros. A Igreja Memorial Batista integra o rol, hoje, 
das Igrejas da Convenção Batista do Distrito Federal 
e da Convenção Batista Brasileira. Desde então, vem 
levando a sua missão de trazer pessoas a Cristo, a 
participação na adoração, a comunhão na família de 
Deus, que é, fundamentado na Bíblia, capacitar para 
o serviço do Senhor. Traz a visão de ser uma igreja 
relevante e íntegra, acolhedora e propiciadora da des-
coberta, da capacitação e do exercício dos ministérios 
de cada pessoa, em pequenos grupos ou na grande 
congregação.

Tem seus dez valores na alegria de pertencer 
a Cristo e fazer parte da Família Memorial Batista; a 
excelência na adoração comunitária, com ênfase na 
pregação bíblica e na execução musical de qualidade; 
a constituição e manutenção da família nos princípios 
bíblicos; a legitimidade e a dignidade do ministério 
pastoral; a ação social altruísta; a transparência e a 
participação comunitária na gestão administrativo-fi-
nanceira; a intermediação do amor de Deus por meio 
da evangelização e da ação missionária; o discipula-
do e maturidade cristã; a integração das gerações e a 
comunhão e confraternização comunitárias.

Eu considerei, Sr. Presidente, Senhoras e Se-
nhores, que era importante fazer essa lembrança da 
história. A história tem que estar sempre presente em 
cada instante da nossa vida, mas um instante é uma 
simples ponte para o futuro, e eu quero falar mais do 
futuro.

A grande crise que o Brasil vive sempre é mos-
trada como uma crise financeira, como uma crise 
econômica, como uma crise social, como uma crise 
de segurança. Não é. Essas são crises importantes. 
A grande crise da sociedade brasileira é a crise da 
mentalidade, é a crise do conhecimento, é a crise da 
espiritualidade que nós atravessamos.

Olhemos cada ponto do problema que nós atra-
vessamos ao nível da realidade e vamos ver que por 
trás está a causa: a alma da nação brasileira. 

A crise econômica, hoje, ela é, sobretudo, a cri-
se de um País que abandonou a possibilidade de se 
transformar num produtor de bens de alta tecnologia 
e continuou sendo um País produtor dos bens cha-
mados primários, seja da agricultura, seja da indústria 
mecânica.

O editorial, hoje, da Folha S.Paulo fala na desin-
dustrialização do Brasil. E as pessoas se espantam: 
“Como é possível aumentar o Produto Interno Bruto 
da indústria e desindustrializar?” É porque daqui para 
frente a indústria está dividia em duas: a indústria que a 
gente vê, dos que fazem as coisas físicas: os automó-

veis, os móveis e as roupas; e as indústrias que vêm 
das coisas invisíveis: da ciência, da tecnologia, nos 
chips, nos medicamentos de alta tecnologia.

O Brasil está ficando para trás por falta de dar 
alma à produção da economia.

Olhemos a desigualdade, a desigualdade social 
que durante décadas, séculos até, que, pelas visões, 
sobretudo, marxistas, socialistas, foram encaradas 
como problema da propriedade, do capital; como pro-
blema da desigualdade de renda. Não é um problema 
de desigualdade de renda. A desigualdade de renda é 
uma consequência. O problema é a desigualdade no 
acesso à educação.

É ali que se cria o círculo vicioso. Quem tem renda 
dá uma boa educação para o filho, e aí o filho vai ter 
uma boa renda. Quando a gente igualar a qualidade 
da educação, independente da renda, independente da 
cidade onde mora a pessoa, a desigualdade vai conti-
nuar, de renda, mas ela vai estar dentro de limites e ela 
não vai ser mais porque se recebeu herança financeira, 
mas, sim, porque se recebeu formação educacional. A 
desigualdade virá do talento, da persistência, da vo-
cação e não simplesmente da oportunidade, da sorte, 
que deu a um a possibilidade de estudar em uma boa 
escola e a outro a de estudar em uma má escola.

Olhemos o problema da crise ecológica. De onde 
vem o problema da crise ecológica? Da falta de es-
piritualidade na maneira como os seres humanos se 
relacionam com a natureza, ao tratarem a natureza 
como o depósito do lixo do produto e como a despen-
sa onde a gente vai buscar os recursos naturais. A 
gente não vê uma irmandade com a natureza onde a 
gente vive. A gente não percebe que uma das tarefas 
da humanidade é reconstruir o Jardim do Éden, onde 
a gente possa ter uma relação fraterna também com 
a natureza.

Todas as crises vêm da falta de conhecimento. 
Esse conhecimento só virá através de uma mudan-
ça radical na maneira como a educação brasileira é 
organizada. Enquanto a educação for uma questão 
dos pais, apenas os ricos vão tê-la; enquanto for uma 
questão do Município, apenas os Municípios ricos vão 
ter quando o prefeito deseja. A educação, para ser boa 
para todos, ela tem que ser uma questão nacional, da 
Nação brasileira. Sem isso nós não vamos superar as 
nossas crises.

Mas a educação, apenas do ponto de vista, Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo, da lógica, do ponto 
d vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia, é 
uma ciência perigosa. Se nós olharmos, grande par-
te dos problemas que nós vivemos hoje vêm de uma 
ciência sem alma, vem de uma ciência física que faz 
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a bomba atômica., vem de uma ciência biológica que 
faz os clones.

Nós precisamos colocar ética dentro da ciência 
e da tecnologia. Nós precisamos colocar ética dentro 
da ciência econômica, que se considera uma ciência 
fria, embora trabalhe com os seres humanos. E isso 
virá da ética, do ponto de vista da moral, mas virá, so-
bretudo, da ética do ponto de vista dos compromissos 
espirituais dos seres humanos.

A ética não surge da cabeça na lógica. Antes da 
lógica, ela surge de um sentimento de espiritualidade; 
de um sentimento de espiritualidade, por exemplo, da 
relação entre os seres humanos como semelhantes. 
Isso é uma questão de espiritualidade, não é uma 
questão de lógica. A relação dos seres humanos com 
as suas florestas não é uma questão de lógica, é de 
espiritualidade. 

Além disso, não se pode falar em futuro, em pro-
gresso, em utopia do ponto de vista de mais produtos 
materiais. O futuro está no crescente produto do mun-
do espiritual, incluindo aí também as artes, a música 
e as religiões.

Um dos grandes erros dos pensadores utopis-
tas do passado, chamemos assim os socialistas, foi a 
ideia de que a religião era o ópio do povo, em vez de 
ver as religiões como uma ascensão do ser humano. 
Obviamente, de vez em quando, certas igrejas ou até 
todas, se quisermos, se desviam desse lado. Às ve-
zes, é preciso acontecerem fatos como os da grande 
Reforma Luterana para trazerem a Igreja Católica a 
um sentimento mais humanista. Isso pode acontecer 
também com algumas das igrejas que surgiram da 
Reforma, que se perdem um pouco dessa visão es-
piritual e também caem na visão material. Mas não é 
isso que vai dizer que a espiritualidade é um atraso e 
que a religião é um ópio.

Não vejo outra possibilidade de termos um futuro 
desenvolvido e solidário com a natureza se não trans-
formamos essa mentalidade do produto consumido in-
dividualmente pela voracidade de cada um pela busca 
de um produto público a serviço de todos. E, nesses 
produtos públicos a serviço de todos, não apenas o 
transporte público, não apenas a saúde e não apenas 
a segurança, mas também os produtos que vêm da 
espiritualidade.

As sociedades altamente espirituais são supe-
riores às sociedades baixamente materiais. Daí a im-
portância de estarmos prestando esta homenagem, 
Senador.

Mais uma fala sobre isso: a importância da espi-
ritualidade na formação das nossas crianças e jovens. 
Não devemos misturar Estado e igrejas, mas não po-
demos imaginar que a educação pode ser uma coi-

sa apenas do Estado. A educação é produto de uma 
trindade e mais uma coisa: a trindade da Igreja, da 
família, da mídia e mais a religião, sendo que nos três 
primeiros o Estado deve intervir e ao outro o Estado 
deve dar liberdade plena.

Não há como imaginar uma pessoa plenamente 
educada que não teve acesso às formações relaciona-
das à espiritualidade e às religiões, até para, se quiser, 
ficar ateu, mas depois de ter conhecido todas as infor-
mações necessárias do mundo das religiões. E eu não 
falo do proselitismo de uma ou outra religião dentro da 
escola. Isso a gente faz na escola dominical. Mas falo 
do ensino de religião na escola, desde as primeiras 
idades. E aí é a escola, é a família e é a mídia.

No Brasil, nos preocupamos muito com a escola, 
e com razão: ela está muito ruim. Basta ter visto ontem 
o programa Fantástico, em que havia gente chorando 
ao meu lado quando viu a situação das escolas sem 
professores.

Mas a escola, sem a família, não educa nin-
guém. E a escola, com a família e uma mídia perver-
sa, passando mensagens negativas a todo instante, 
não educa ninguém. E mesmo esses três, sem uma 
espiritualidade, sem uma dose de religiosidade, não 
educam plenamente.

Frequentei muito, quando Governador – confesso 
que depois não tenho feito isso –, prisões no Distrito 
Federal, tanto delegacias quanto a nossa detenção. E 
é claro que a gente vê, no brilho dos olhos, a diferença 
do preso que teve ou não teve uma conversão. E eu não 
falo conversão para essa ou para aquela igreja. E até 
alguns que se converteram em nenhuma igreja, mas 
se converteram de dentro deles próprios, para terem 
uma visão espiritual diferente da que tinham antes.

Não vejo como recuperar a juventude que ainda 
não caiu no crime, antes que ela caia, sem uma dose 
de espiritualidade para eles, espiritualidade a que al-
guns chegam até pelo esporte, pela arte, mas chegam 
muito pela religião.

Daí, eu estou aqui como educador, preocupado 
com o futuro do Brasil, como brasiliense também, com 
orgulho de estar aqui em uma homenagem, Senador 
Perillo, a uma igreja do Distrito Federal, numa sessão 
para a qual V. Exª teve a iniciativa de nos convocar. Mas 
estou aqui, sobretudo, como professor, como político, 
preocupado com o futuro do País, consciente de que, 
talvez, o maior dos nossos problemas seja essa visão 
parcial de que a nossa crise está no Produto Interno 
Bruto, de que nossa crise está na falta de policiais 
nas ruas.

Sempre digo que é pequena a ambição de querer 
uma sociedade segura. A verdadeira ambição é querer 
uma sociedade em paz. Sociedade segura é aquela 
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que tem cadeia para todo bandido; sociedade em paz 
é aquela que um dia vai derrubar todas as cadeias 
porque ninguém mais será bandido.

É muito pequeno o sonho de uma sociedade 
com segurança. Temos de sonhar com uma socieda-
de em paz, e ela não virá da economia. Ela não virá 
nem mesmo das regras constitucionais. Ela virá da 
espiritualidade, que se manifesta sob a forma do co-
nhecimento racional e sob a forma do conhecimento 
realmente espiritual e religioso.

Como educador, como brasileiro, como político, 
eu deveria estar aqui para homenagear vocês, mas es-
tou aqui para agradecer a vocês. Imagino como seria 
o Brasil se não tivéssemos tido esse salto de evangeli-
zação dos últimos anos. E aí não falo em homenagem 
apenas a nossa igreja; eu falo em homenagem a todas 
as igrejas brasileiras. Falta muito ainda para avançar, 
nas escolas, nas famílias, na mídia e na convivência 
fraterna com religiões de todos os tipos em uma so-
ciedade que busque mais o socialismo da alma do que 
o socialismo da carne; o socialismo do espírito muito 
mais do que o da produção. Até que um dia a gente 
nem precise usar a palavra “socialismo”, como eu gosto 
de usar a palavra “educacionismo” no lugar.

Este eu acho que é um sonho para o Brasil: a 
utopia da mente, da alma, e não a utopia da carne, da 
produção; a utopia da educação e da religião, e não a 
utopia da economia produtiva materialmente.

Por isso, em vez de prestar homenagem, muito 
obrigado pelo que vocês vêm fazendo nesses 50 anos. 
E olho com muito otimismo que, ao longo dos próxi-
mos 50 anos, vamos poder, sim, dar um salto. Não um 
salto de aumentar o produto, mas um salto de virar o 
rumo da nossa sociedade em uma direção cada vez 
mais culta, cada vez mais educada e cada vez mais 
espiritualizada.

Muito obrigado a cada uma e cada um de vocês.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Tenho a satisfação de convidar para falar, re-
presentando todos os integrantes da Igreja Memorial 
Batista, o Presidente da Convenção Batista Brasileira, 
Pastor da Igreja Memorial Batista, o Revmo Sr. Josué 
Mello Salgado.

O SR. JOSUÉ MELLO SALGADO – Sr. Pre-
sidente da Mesa Diretora do Senado Federal neste 
momento, nesta sessão especial, Senador Marconi 
Perillo, a quem agradecemos, pois foi signatário do re-
querimento para esta sessão especial. Não podemos 
deixar de mencionar também os outros Senadores, o 
Senador Gilvam Borges, o Senador Paulo Duque, o 
Senador Demóstenes Torres, o Senador Antonio Car-
los Valadares, a Senadora Rosalba Ciarlini, o Sena-

dor Mozarildo, porque S. Exªs foram os signatários do 
requerimento desta sessão especial, a quem, então, 
agradecemos; demais componentes da Mesa, que es-
tão aqui, como o Senador Cristovam, já conhecido de 
muitos anos; demais autoridades legislativas, judiciá-
rias, executivas e eclesiásticas aqui presentes; e mui 
especialmente, membros da Igreja Memorial Batista, 
irmãos e irmãs; senhoras e senhores; inicio, citando a 
expressão de Jesus – Mateus, cap. 16, verso 18: “Eu 
edificarei a minha Igreja, e as portas da morte não 
prevalecerão contra ela”. Fundamentados nessa ex-
pressão, nessa promessa de Jesus, nós, então, nos 
reunimos e celebramos esse jubileu de ouro da Igreja 
Memorial Batista. 

Ora, a Igreja, composta até esta data de cerca 
de 1857 membros, foi organizada, então, no dia 22 de 
julho de 1960, apenas três meses após a inauguração 
de Brasília, e completa, então, neste ano, neste mês, o 
seu jubileu de ouro. A Igreja Memorial Batista foi, então, 
organizada por 44 membros e, posteriormente, mais 
18 membros, que somaram 62 membros fundadores, 
dos quais oito ainda estão entre nós, alguns deles tal-
vez aqui nesta manhã.

Foi durante 40 anos de sua história, presidida e 
pastoreada pelos ilustríssimos pastores titulares: Re-
verendo Pastor James Everett Musgrave Júnior, de 
1960 a 1962; Reverendo Pastor Éber Vasconcelos, de 
1963 a 1993; e Reverendo Pastor Norton Riker Lages, 
de 1993 a 1998.

Embora o ato formal de fundação da Igreja Me-
morial Batista date de 22 de julho de 1960, as raízes 
em Brasília estão localizadas no ponto mais alto do 
futuro Eixo Monumental do Plano Piloto, onde seria 
realizada então, em maio de 1957, a Missão Campal, 
ao pé de um cruzeiro e debaixo de um toldo, no dia 30 
de novembro de 1956. Chamaria de uma santa cons-
piração, que foi feita ali, porque aqueles quatro pasto-
res – Musgrave Júnior, Elias Brito Sobrinho, Silas de 
Brito Lopes e Marcelino Cardoso –, os quatro fizeram 
ali uma oração a Deus, rogando que Ele então aben-
çoasse a nova Capital da República.

Berry, escrevendo no seu livro Os Batistas em 
Brasília, em outubro de 1963, assim menciona aque-
le momento: 

Não era somente este o significado dessa 
impressionante cena. [Notem, senhores e se-
nhoras]. Os quatro obreiros estavam também 
assim demonstrando sua fé e esperança no 
êxito do arrojado plano, sonho da Nação desde 
os Inconfidentes em 1789, de uma nova Capi-
tal nacional, que agora estava programada a 
aparecer no longínquo Planalto Central. Com 
visão típica de pastores pioneiros, eles não 
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tardaram em iniciar planos que garantiriam 
a inclusão dos batistas desde o início em tão 
destemido empreendimento. 

Aquela impressionante cena antecipava prolepti-
camente a relevância da Igreja Memorial Batista, que 
não é apenas igreja para si mesma, mas igreja para 
a cidade, para a sociedade. Há, portanto, no existir 
da Igreja Memorial Batista, dois movimentos interde-
pendentes. Um movimento centrípeto, voltado para 
si mesmo, para dentro da própria igreja, através da 
evangelização, do fortalecimento dos relacionamentos 
interpessoais, dando um sentido de família aos 1.857 
membros arrolados, do estudo sistemático da Bíblia, 
regra de nossa fé e prática e à promoção de cultos de 
adoração a Deus, no cumprimento da nossa função, 
da nossa raison d’être, da nossa razão de existir. Esse 
movimento centrípeto, entretanto, não se basta a si 
mesmo, mas tem um efeito centrífugo, voltado para 
fora de si mesmo. 

A Igreja Memorial Batista tem, sobretudo, uma 
missão de fazer discípulos de todas as nações. Essa 
missão não deve ser confundida como uma mera ca-
çada de adeptos, mas da reprodução, digamos assim, 
de discípulos de Jesus que atuarão não só na igreja, 
no movimento centrípeto, mas, principalmente, na ci-
dade, no movimento centrífugo.

Ora, o grande Rui Barbosa reconhecia a impor-
tância para a sociedade da inserção do protestantismo, 
ao qual, em um sentido lato e em linguagem coloquial, 
os batistas também, pode ser assim dito, pertencem:

O protestantismo nasceu da liberdade da 
consciência individual, cuja consciência políti-
ca é a liberdade religiosa; do protestantismo é 
filha a instrução popular, que constitui a gran-
de característica, o principal instrumento e a 
necessidade vital da civilização moderna; ao 
protestantismo está associada (...) uma exube-
rância de prosperidade, luxuriante e vigorosa 
como a vegetação dos trópicos, em contraste 
com os países onde os processos de gover-
nos (...) aplicados em seu rigor, cansaram as 
almas e esgotaram a energia moral povo [as-
sim falou Rui Barbosa, em 1950].

A Igreja Memorial Batista, portanto, não tem ape-
nas uma visão interna de si mesma, ela tem uma vi-
são do mundo, como diria os alemães, uma weltans-
chauung. Ao fazer discípulos de Jesus Cristo, integrá-
los à igreja e formar neles o caráter cristão, à imagem 
de Cristo através do ensino bíblico, a igreja prepara-os 
para serem bons cidadãos na sociedade onde devem 
atuar responsavelmente.

O pacto das Igrejas Batistas assim se pronuncia 
sobre este aspecto: 

Comprometemo-nos a evitar e a con-
denar todos os vícios; ... a ser corretos em 
nossas transações, fiéis em nossos compro-
missos, exemplares em nossas conduta e ser 
diligentes nos trabalhos seculares, a evitar a 
detração, a difamação e a ira.

Foi, talvez, o sociólogo alemão Max Weber, ana-
lisando o puritanismo inglês do século XVI – e do pu-
ritanismo inglês do século XVI derivam diretamente 
as denominação congregacional, batista e metodis-
ta – em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo, quem demonstrou de forma excepcional 
a influência da concepção de vida puritana com sua 
ética do trabalho, segundo a qual a atividade, e não o 
ócio, o trabalho responsável contribuiria e contribuiu 
para aumentar a glória de Deus. Era assim o pensa-
mento puritano.

Outro autor, Christopher Hill, no seu livro O Mun-
do de Ponta-Cabeça – Ideias Radicais durante a Re-
volução Inglesa de 1640, escreve:

A muitos deles ela também persuadiu de 
que constituía um dever religioso impor um tra-
balho regular e disciplinado às classes inferio-
res (e também às ociosas classes superiores) 
– ou, pelo menos criar condições sociais que 
desencorajassem o ócio. Isso implicava opor-
se à observância dos dias santificados, às fes-
tividades e folguedos tradicionais nas aldeias 
e ainda à irresponsabilidade sexual.

Assim, a gestação de um discípulo de Jesus Cris-
to integral, naquele contexto do puritanismo inglês do 
século XVI, gerava um cidadão responsável, um tra-
balhador responsável, um cidadão participante da sua 
sociedade. O movimento centrípeto gesta o movimento 
centrífugo. Além disso, a Igreja cumpre um papel re-
levante na sociedade, com sua ênfase na formação e 
na sustentação dos valores da família, na assistência 
social, na educação, como foi mencionado há pouco, 
na reintegração ou na integração dos portadores de 
necessidades especiais e de tantas outras atividades. 
Eis que a Igreja Memorial Batista também atua na bus-
ca da excelência através de dois colégios, o Colégio 
Batista de Brasília e o Colégio Batista de Palmas, com 
quase 1.500 alunos em Brasília e em Palmas, manti-
dos pela nossa Soceb, Sociedade Cultural e Educa-
cional de Brasília.

Enfim, a relevância da Igreja Memorial Batista 
dá-se em dois movimentos interdependentes e inse-
paráveis: o movimento centrípeto, voltado para dentro, 
mas que promove a evangelização, a formação cristã 
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da pessoa humana, e o movimento centrífugo, que 
impulsiona o crente à atuação responsável e transfor-
madora da sociedade ao seu redor.

Aliás, a atuação transformadora do cristão na 
sociedade, a visão do mundo, o weltanschauung de 
que falei há pouco, vem exatamente da experiência 
espiritual evangelizadora, da esperança cristã. Juergen 
Moltmann, no seu Teologia da Esperança, afirma: 

Quem espera em Cristo não pode mais 
contentar-se com a realidade dada, mas co-
meça a sofrer devido a ela, começa a contra-
dizê-la. Paz com Deus significa inimizade com 
o mundo, pois o aguilhão do futuro prometido 
arde implacavelmente na carne de todo pre-
sente não realizado.

Essa visão foi brilhantemente ilustrada pelo can-
tor popular: “E foi por ter posto a mão no futuro que 
no presente preciso ser duro, quero um Brasil melhor”, 
cantava o compositor popular.

A Igreja Memorial Batista tem cumprido essa ta-
refa. À luz da esperança que tem num futuro melhor, a 
esperança cristã, ela atua no presente para a transfor-
mação do indivíduo e a transformação da sociedade.

A Igreja Memorial Batista não é, entretanto, um 
corpo isolado. Ela integra a Convenção Batista do 
Distrito Federal, que completará também, no mesmo 
dia, 22 de julho deste ano, 50 anos de organização. 
Temos aqui o nosso presidente, Pastor João Roberto 
Raimundo, o nosso secretário-geral, Pastor Marcelo 
Lomba, presentes aqui nesta sessão especial.

Mas a Igreja Memorial Batista também faz parte 
da Convenção Batista Brasileira, organizada em 22 
de junho de 1907, com um Rol Cooperativo de cer-
ca de 11 mil, 865 igrejas e congregações, espalha-
das por todo o território nacional, e 1 milhão, 650 mil 
crentes. Quis Deus que, no ano do Jubileu da Igreja 
Memorial Batista, fosse o seu pastor titular também 
o presidente da Convenção Batista Brasileira para o 
biênio 2009/2010.

Em nome dela, saúdo todos os Srs. Senadores 
aqui presentes e todos os irmãos presentes. 

A história mundial dos batistas pode ser contada 
a partir de duas raízes principais: primeiro, das suas 
doutrinas, que emanam das páginas do Novo Testa-
mento; segundo, do surgimento, no cenário mundial, 
do nome “batista”, ligado ao movimento puritano da 
Inglaterra do século XVI. Nascidos na Inglaterra eli-
zabetana, desenvolvidos nas colônias americanas 
e inseridos no Brasil Imperial, assim é a história dos 
batistas brasileiros. 

Os batistas têm se destacado pelo defesa de 
sete princípios, dos quais quero destacar apenas três. 

Primeiro, o princípio sociológico – uma ordem demo-
crática. Uma Igreja Batista é uma congregação de-
mocrática, onde as decisões são tomadas pela con-
gregação reunida. Segundo, o princípio espiritual – a 
liberdade religiosa. Os batistas têm sempre defendido 
a liberdade religiosa. No início deste século, um batista 
norte-americano, Mullins, escreveu, apologeticamen-
te, que o que distingue os batistas é a sua “doutrina 
da competência da alma em matéria de religião, em 
subordinação a Deus”, ênfase que “une e concentra 
em si três princípios da modernidade: o princípio inte-
lectual da Renascença, sobre a ‘capacidade e direito 
do homem’ para o exercício da liberdade”; o “princípio 
anglo-saxônico da liberdade mental”, e o princípio re-
formado da justificação pela fé. 

Mas eu quero mencionar, ao encerrar a minha 
palavra aqui, o princípio político – a separação entre 
a igreja e o Estado. Esses princípios foram radicali-
zados pelos puritanos ingleses não conformistas, ao 
ponto de Gladstone ter-lhes considerado “a espinha 
dorsal do liberalismo”, especialmente pelo fato de 
seu sucesso estar ligado à iniciativa, à propaganda e 
à concorrência.

De fato, por necessidade de sobrevivência, os não 
conformistas, entre os quais os batistas, organizaram-
se a partir do princípio de liberdade de consciência, de 
liberdade religiosa, cuja decorrência foi a ideia de igre-
jas livres num Estado livre, proposta que então servia 
de modelo para a organização política.

Os batistas fazem parte da gênese do pensamen-
to liberal inglês. Eles integram o mesmo movimento 
que se consolidou no liberalismo primitivo, a ênfase 
na liberdade individual e no princípio da separação 
entre igreja e Estado.

A Igreja Memorial Batista consolida, neste seu 
cinquentenário, sua missão de fazer discípulos de Je-
sus (no movimento centrípeto) para uma sociedade 
transformada pelo poder do Evangelho (num movimen-
to centrífugo). Consciente do seu papel de defensora 
de um princípio sociológico de uma ordem democrá-
tica, do princípio espiritual da liberdade religiosa e do 
princípio político da separação entre igreja e Estado, 
queremos, Srs. Senadores, ser e continuar sendo uma 
igreja livre em um Estado livre.

Pela graça, o favor imerecido da parte de Deus, 
a Igreja Memorial Batista completará, no dia 22 julho, 
50 anos de existência, 50 anos de proclamação do 
Evangelho, 50 anos de influência positiva e transfor-
madora da sociedade. A palavra de um batista norte-
americano, Martin Luther King Jr., define de forma 
indelével a transformação experimentada por todos 
nós que fazemos a Igreja Memorial Batista e que um 
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dia fomos alcançados por este Evangelho que trans-
forma o ser humano. 

Ele escreveu:
Nós não somos o que gostaríamos de ser. 
Nós não somos o que ainda iremos ser. 
Mas, graças a Deus, 
Não somos mais quem nós éramos.
Que Deus nos abençoe! (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Pastor Josué 
Mello Salgado, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

Durante o discurso do Sr. Pastor Josué 
Mello Salgado, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passo a Presidência ao ilustre Senador Mozarildo 
Cavalcanti para que eu possa, como autor da iniciativa 
e primeiro signatário do requerimento de realização 
desta sessão de homenagem à Igreja Memorial Batista 
pelo seu cinquentenário, fazer uso da palavra.

(Pausa.)

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tenho a imensa honra de conceder a palavra 
ao Senador Marconi Perillo, primeiro subscritor do re-
querimento que ensejou a realização desta sessão de 
homenagem, ilustre Senador pelo Estado de Goiás e, 
se Deus assim o permitir, futuro Governador daquele 
Estado.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Pastor Josué Mello 
Salgado, Presidente da Convenção Batista, demais 
autoridades aqui presentes, ilustríssimos convidados 
e convidadas, a sessão solene que realizamos hoje é 
uma singela homenagem desta Casa de Rui Barbosa 
à Igreja Memorial Batista pela passagem do Jubileu de 
Ouro, a ser completado no próximo dia 22 de julho.

Há uma passagem bíblica bastante conhecida 
de quem professa a fé cristã, cuja interpretação nos 
parece oportuna para o momento.

Segundo Provérbios 31:20: “Abre a sua mão ao 
pobre e estende as suas mãos ao necessitado”.

De fato, pouca esperança há na vida e na convi-
vência com o próximo se não tivermos, como valores 
máximos, os ensinamentos da solidariedade e frater-
nidade cristãs, em particular no Brasil, que precisa 
enfrentar inúmeros desafios de ordem social, econô-

mica e educacional, como aqui se referiu o Senador 
Cristovam, se desejar proporcionar a todos os cristãos 
dignidade e oportunidades para o aprimoramento in-
telectual coletivo.

O que seria do Brasil se não fôssemos uma pátria 
onde predomina a palavra do Evangelho? Decerto, a 
erva daninha da violência e da marginalidade já teria 
grassado num número infindo de almas, afastando-as 
do caminho da bondade e do amor ao próximo.

Quem professa a palavra do Senhor semeia a 
virtude, a honestidade e o espírito cristão como bases 
de uma sociedade justa e fraterna.

É exatamente esse trabalho de semeadura cons-
tante e ininterrupta que a nação da Igreja Memorial Ba-
tista, uma igreja viva para o Deus vivo, tem realizado 
em Brasília há 50 anos.

Desde que o Missionário Musgrave e o comer-
ciante Waldemar partiram de Goiânia para, juntamen-
te com o irmão Isaac, assentarem aqui as bases da 
comunidade batista, a Igreja Memorial tem seguido à 
risca as palavras do apóstolo Paulo e realizado esforços 
diuturnos para ser uma igreja viva como reflexo dos 
atributos de Deus, Deus como o Deus vivo, vivenciado 
no dia a dia dos membros da comunidade.

Cada um dos membros da Igreja Memorial Batis-
ta compartilha não só a fé no Senhor, mas, também, 
a pátria cotidiana de servir e viver em nome da Pala-
vra de Deus.

Hoje, a Igreja Batista Memorial tem milhares de 
membros que se somam aos cerca de 2 milhões de 
batistas no Brasil e aos 37 milhões de batistas em 
todo o mundo, entre os quais 21 milhões nos Estados 
Unidos.

Regidos pelos princípios basilares do protes-
tantismo e pela profissão de fé pelo batismo, simbo-
lizado pela imersão, os batistas reúnem convenções 
em quase todos os países do mundo e uma obra com 
170 mil igrejas.

No Brasil, chegaram após a guerra civil america-
na, em 1867, e, num grupo que reunia cerca de 50 mil 
americanos, foram aportar em Santa Bárbara d’Oeste, 
onde, em 1871, assentaram a primeira igreja batista do 
Brasil, a Capela do Campo, no cemitério da cidade.

Os batistas são desbravadores, pioneiros guia-
dos pela palavra de Deus e, desde que chegaram ao 
Brasil, lançaram-se à missão de edificar templos e 
criar nações, primeiro, no Estado de São Paulo, de-
pois, pelo Brasil afora.

A Igreja Memorial Batista de Brasília, homenage-
ada nesta sessão solene, é resultado da vontade de 
semear a Palavra e arrebanhar ovelhas para o cami-
nho do Senhor. Assim é que o trabalho realizado na 
Capital do Brasil tem frutificado de diversas formas e 
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em múltiplas direções, como uma mão que se estende 
ao próximo em solidariedade infinda.

Com tanta dedicação como obreiros do Senhor 
Jesus Cristo, não é surpresa o esforço conjunto de 
todos vocês ter construído uma igreja tão unida, um 
monumento no sentido literal da palavra, celebrado 
inclusive pelo selo comemorativo, lançado pelos Cor-
reios e homenageado nesta sessão solene.

Pastor Josué Mello Salgado, esta data é marcan-
te para os batistas, não somente para os membros da 
Igreja Memorial Batista, mas para todos que se filiam 
à denominação.

Quero cumprimentá-lo, e o fazendo na sua pes-
soa, quero cumprimentar todos os batistas brasileiros, 
em especial os membros que integram a Igreja Memo-
rial Batista, esse baluarte na propagação do Evange-
lho e na benfazeja ação social e de resgate de vidas 
junto a tantas famílias da nossa capital e, por que não 
dizer, do entorno de Brasília, que está situado no meu 
querido Estado de Goiás.

Que Deus nos abençoe a todos!
Muito obrigado.
(Palmas.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Ouviremos agora a apresentação do Coro Me-
morial, com execução das músicas: “Glorificamos-te” 
e “Panis Angelicus”.

(Procede-se à apresentação das duas peças 
musicais em canto coral.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O Exmº Sr. Senador Adelmir Santana, Senador 
por Brasília, encaminhou pronunciamento à Mesa para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Re-
gimento Interno da Casa.

S. Exª será atendido.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, autor desta 
homenagem, Srªs e Srs. Parlamentares, membros da 
Mesa, fui convidado, na última semana, a falar a todos 
vocês durante esta merecida homenagem à Igreja Me-
morial Batista de Brasília, pelos seus cinquenta anos 
de atividades na capital da República.

Sei que passaram por aqui lideranças partidárias 
e homens que tiveram a oportunidade de assistir de 
perto ao trabalho desempenhado pelo missionário Ja-Ja-
mes Everett Musgrave Jr. e por Waldemar Magalhães, 
que sonharam em implantar o Evangelho aqui, quan-
do a capital do país ainda era um sonho de Juscelino 
Kubistcheck. A história desta Igreja se confunde com 

a própria história de Brasília, a história dos cinquenta 
anos que também em 2010 comemoramos. 

Ainda na Cidade Livre – que era o acampamento 
das obras da nova Capital –, num barraco, com uma 
Escola Bíblica, a Igreja Memorial Batista de Brasília 
começava seus trabalhos. Atualmente, a Igreja integra 
o rol das Igrejas da Convenção Batista do Distrito Fe-
deral e da Convenção Batista Brasileira. Seu templo, 
inaugurado no dia 15 de dezembro de 1962, pode ser 
considerado um dos monumentos de Brasília. Um tem-
plo que começou com 200 membros e hoje já possui 
mais de 2000.

Cinquenta anos depois, seu atual presidente, 
Pastor Josué Mello Salgado, conseguiu definir bem, 
em seu texto sobre o jubileu de ouro da igreja que en-
contramos em seu site na Internet, o que difere esta 
de outras congregações. Transcrevo: ``Está claro que 
quem edifica a Igreja é o próprio Deus, mas Ele se vale 
de instrumentos humanos. O futuro da Memorial e a 
Memorial do futuro são edificados pelo próprio Deus, 
com o uso do corpo inteiro bem ajustado e com a justa 
operação de cada parte, de cada membro individual-
mente, através de uma liderança separada por Ele, Seu 
profeta, anjo da igreja, ou melhor, seu sub-pastor´´.

Isso é o que tem acontecido na Memorial Batis-
ta de Brasília, que tem forte atuação evangelizadora 
segundo os evangelhos e a verdadeira mensagem do 
Cristo, Filho de Deus.

Seus membros e pastores tem lutado pela pro-
pagação do Evangelho, pelo bem-estar de todos, pela 
Igreja como um todo, mas também pela população. 
Um bom exemplo é a forte participação na formação 
dos pastores evangélicos para a região pela Facul-
dade Teológica Batista de Brasília, de onde seu atual 
pastor foi reitor.

Essa, que foi uma das primeiras igrejas a se es-
tabelecer na capital da República, também tem forte 
atuação no trabalho social em diversas áreas, como 
beneficência social, assistência social, ação social, 
saúde etc. Sua missão de ser uma igreja relevante e 
íntegra, acolhedora e propiciadora da descoberta, da 
capacitação e do exercício dos ministérios de cada 
pessoa, em pequenos grupos ou na grande congre-
gação, tem sido cumprida com maestria.

A Memorial Batista também tem um intenso tra-
balho educacional, tendo o Colégio Batista de Brasília 
com Educação Infantil, Fundamental e Médio.

Falo aqui como um político oriundo do sistema 
empresarial, o Sistema S – Sesc, Senac, Sebrae – do 
qual sou presidente licenciado e exatamente por isso 
entendo o quanto a educação, em seu sentido mais 
amplo, dinâmico e cultural, é fundamental para a rein-
venção, para a revolução do Brasil. Essa é uma das 
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missões do Sistema S, com seus cursos, escolas e 
faculdades, mas que pode ser percebido também no 
trabalho da Memorial Batista.

Nas minhas andanças pelo Distrito Federal, tenho 
conhecido os mais diversos credos, crenças e demons-
trações de fé. E tenho dito, sempre, que reconheço o 
trabalho de pastores e evangelizadores pelas almas 
de seus fiéis porque acredito que o político tem um 
trabalho semelhante. A política é a alma de um país e 
nós, como os pastores, até em uma definição vetero-
testamentária, temos a tarefa de lutar pela alma de 
nosso país. Essa tarefa é facilitada por igrejas como 
a Memorial Batista e por isso fiz questão de me ma-
nifestar aqui hoje.

Eu me associo, portanto, a esta sessão de home-
nagem por acreditar, como vocês, que o trabalho da 
Igreja Memorial Batista de Brasília que completa seu 
jubileu de ouro está apenas começando. Parabéns!!

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Agradecendo, mais uma vez, as presenças 
dos ilustres Senadores Cristovam Buarque e Moza-
rildo Cavalcanti, das ilustres autoridades, incluindo, 
de forma muito especial, o Presidente da Igreja Me-
morial Batista Brasileira, e de todas as senhoras e 
senhores convidados aqui presentes, a Presidência 
vai encerrar a presente sessão especial destinada a 
homenagear esta importante denominação religiosa 
brasileira – Igreja Memorial Batista –, por ocasião do 
seu cinquentenário.

Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 30 
minutos.)
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Ata da 127ª Sessão, não Deliberativa  
12 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Cristovam Buarque

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 45 mi-
nutos, e encerra-se às15 horas e 27 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 
451 e 700, de 2010, do Primeiro-Secretário da Câ-
mara dos Deputados, comunicando o envio à sanção 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 184, de 2007; e 
372, de 2009.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 451/2010/OS-GSE

Brasília, 13 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.578, de 2007, do Se-
nado Federal (PLS nº 184/2007 na Casa de Origem), o 
qual “Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras 
providências, para incluir as hidrovias dos rios Teles 
Pires e Juruena, bem como redefinir a extensão e os 
pontos extremos da hidrovia do rio Tapajós, na Relação 
Descritiva do Sistema Hidroviário Nacional.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário. 

Of. nº 700/2010/GP-GSE

Brasília, 7 de julho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.540, de 2010, do Se-
nado Federal (PLS nº 372/09 na Casa de origem), o 
qual “Altera o Plano de Carreira dos Servidores do Se-
nado Federal, instituído pelas Resoluções do Senado 
Federal nºs 42 e 51, de 1993, e unificado pela Reso-
lução do Senado Federal nº 7, de 2002, convalidada 
pela Lei nº 10.863, de 29 de abril de 2004.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a 
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 684 a 687, de 
2010, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 
encaminhando autógrafo dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 26, de 2001; 263, de 2008; 20, de 2009; e 445, de 
2008, sancionados e convertidos, respectivamente, nas 
Leis nºs 12.264, 12.266, 12.267 e 12.268, de 2010.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 684/2010/PS-GSE

Brasília, 7 de julho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.070, de 2001 (PLS nº 
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26/01), que “Altera a Relação Descritiva das Rodo-
vias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, para inclusão 
de novo trecho.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República e convertido na Lei 
nº 12.264, de 21 de junho de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário

Of. nº 685/2010/OS-GSE

Brasília, 7 de julho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.163, de 2009 (PLS nº 
263/08), que “Institui o Dia Nacional do Sistema Brail-
le.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presi-
dente da República e convertido da Lei nº 12.266, de 
21 de junho de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário

Of. nº 686/2010-PS-GSE

Brasília, 7 de julho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.663, de 2009 (PLS nº 
20/09), que “Institui o Dia Nacional da Cidadania”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

da República e convertido na Lei nº 12.267, de 21 de 
junho de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 687/2010-PS-GSE

Brasília, 7 de julho de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.740, de 2009 (PLS nº 
445/08), que “Institui o dia 22 de novembro como Dia 
da Comunidade Libanesa no Brasil”, foi sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e 
convertido na Lei nº 12.268, de 21 de junho de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.   

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/14, de 2010 
(nº 21.845/2010, na origem), do Ministro de Estado do 
Controle e da Transparência, encaminhando, em meio 
eletrônico, o Relatório da 2ª Etapa da Auditoria realiza-
da nos recursos federais transferidos ao Governo do 
Distrito Federal, no período de 2006 a 2009.

O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 239 a 
241, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando que foi dado conhecimento aos membros 
daquele Órgão técnico do inteiro teor, respectivamente, 
dos Avisos nºs 30 e 31, de 2010; e 638, de 2010, na 
origem, recomendando seu arquivamento.

As matérias vão ao Arquivo.

São os seguintes os Ofícios:
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Of. nº 239/2010/CAE

Brasília, 6 de julho de 2010

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 26ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 8 de junho, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 30, de 2010 
(nº 43/2010/BCB-Presi, na origem), de 27 de maio de 
2010, do Banco Central do Brasil, encaminhando, em 
cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/1995, o de-
monstrativo das emissões do real referentes ao mês 
de abril de 2010, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Co-
missão por meio do Of. CAE nº 22/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

Of. nº 240/2010/CAE

Brasília, 6 de julho de 2010

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 26ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 8 de junho, foi dado conhe-
cimento à Comissão do Aviso nº 31, de 2010 (nº 164/
GMF, na origem), de 31 de maio de 2010, do Ministério 
da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 
41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório 
contendo as características das operações de crédito 
analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de 
abril de 2010, tabela demonstrativa das Dívidas Con-
solidadas Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e 
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Re-
ceita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão, por meio 
do Of. CAE nº 22/2010-Circular.

Informo ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho – Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

Of. nº 241/2010/CAE

Brasília, 6 de julho de 2010

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 29ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de As-
suntos Econômicos realizada em 16 de junho, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 638-Seces-
TCU-Plenário, de 19 de maio de 2010, do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
proferido nos autos do processo nº TC-005.019/2010-9, 
pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 
19-5-2010. O processo em questão alude à opera-
ção de crédito autorizada por meio da Resolução nº 
1 de 2010 desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº 
24/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra, inicialmente, ao Senador 
Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte pronunciamento. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, em geral, o nosso papel aqui, Senador Geraldo 
Mesquita, é apresentar as nossas ideias, através dos 
nossos discursos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Cristovam Buarque, depois V. Exª 
pode assumir a Presidência?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Com o maior prazer, presidirei depois. 

Como eu dizia, em geral, o nosso papel aqui é tra-
zer as nossas ideias, apresentar as nossas propostas, 
através dos nossos discursos. Mas, de vez em quan-
do, Senador Mozarildo, lendo um jornal, lendo uma 
revista, a gente se surpreende com o fato de que não 
precisa trazer nossas ideias; basta usar a tribuna que 
nós conquistamos pelo voto para lermos o que outras 
pessoas disseram e pensaram.

Ontem, lendo a Folha de S.Paulo, tive a oportu-
nidade de ver um artigo do Sr. Emílio Odebrecht que 
dispensa qualquer discurso pessoal, basta lê-lo. Ob-
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viamente, não me furtarei a fazer alguns comentários. 
O artigo do Dr. Emílio Odebrecht, que é um empre-
sário, não é um professor, tem como título: “As Nove-
las e a Educação”. Ele diz no seu artigo de ontem na 
Folha de S.Paulo: “Provavelmente não há outro país, 
onde as novelas, esta atração televisiva de presença 
mundial, tenham caído tanto no gosto popular como 
no Brasil”.

E eu comento: e é verdade. Não há outro país. 
Não é uma invenção brasileira. Já havia novelas antes 
de termos autores de novela no Brasil. Eu era meni-
no e assistia a novelas cubanas traduzidas. Mas, de 
repente, as novelas viraram sinônimo do Brasil. Não 
faz dois, três dias, vendo um filme francês, no meio 
do filme aparecia uma televisão ligada e as pessoas 
estavam assistindo a uma novela brasileira, com ato-
res brasileiros. 

Ele diz mais no artigo: 

Do ponto de vista da influência nos cos-
tumes, ouso dizer que esse tipo de progra-
ma foi, entre nós, mais benéfico que maléfico 
[também estou de acordo. O Brasil seria pior 
sem as novelas]. Se analisarmos os efeitos 
sobre a visão de mundo do brasileiro médio 
que as novelas já exerceram, concluiremos 
que hoje somos (até certo ponto, ao menos) 
um país melhor também graças a elas [elas 
criaram uma linguagem nacional; elas inte-
graram o País]. 

Ideias como a da emancipação feminina 
se disseminaram no Brasil com a ajuda das 
novelas. Em anos recentes, abordaram outras 
questões importantes, como o combate ao 
racismo e o respeito aos deficientes físicos. 
E até a demografia do país parece ter sofrido 
alguma influência. 

As famílias nas novelas são, quase sem-
pre, pequenas e foi por meio delas que muita 
gente teve, pela primeira vez, contato com 
noções de planejamento familiar. 

Mas [diz o Dr. Emílio Odebrecht] é ines-
capável reconhecer que também há os efeitos 
nocivos, em especial sobre os jovens [e eu es-
tou de acordo com ele]. A contínua irradiação 
de modismos tolos e a tendência (talvez ine-
rente ao gênero) de exploração nos enredos 
de algumas das piores fraquezas humanas, 
como a traição e a ganância, conferem certa 
razão àqueles que as apontam [as novelas] 
como algo pouco educativo. 

O fato é que, com o potencial de influência 
que têm, as novelas podem ser mais do que 

mero entretenimento e se tornar instrumentos 
eficazes de apoio à formação das pessoas. 

Eu vou repetir:

O fato é que, com o potencial de influência 
que têm, as novelas podem ser mais do que 
mero entretenimento e se tornar instrumentos 
eficazes de apoio à formação das pessoas.

Ao falar em formação, penso no incenti-
vo à agregação familiar, na disseminação de 
valores, enriquecimento cultural e motivação 
aos jovens para que estudem, se desenvolvam 
e empreendam. 

Nossos autores [das novelas], tão talen-
tosos [sem dúvida alguma], poderiam usar o 
meio para inserir (ou reforçar) no ideário do 
país a crença no trabalho duro e honesto como 
forma de ascensão social e nos benefícios 
que isso representa para o indivíduo e para 
a coletividade.

Tais programas também poderiam servir 
para orientar a escolha profissional de rapazes 
e moças. Para tanto, bastaria que mostras-
sem, de modo consistente, a realidade das 
várias ocupações do mundo do trabalho – o 
que seria de enorme valia para muitos jovens 
brasileiros.

E conclui o último parágrafo do artigo o Dr. Emílio 
Odebrecht, ontem na Folha:

O incentivo a comportamentos éticos e 
os conteúdos que formam a cultura dos indi-
víduos não devem ficar restritos aos canais 
educativos, às escolas ou às famílias [e eu 
acrescentaria: nem apenas às igrejas].

As novelas, forma de arte na qual so-
mos mestres, podem contribuir e muito para 
elevar os brasileiros a mais altos padrões de 
princípios morais e cívicos, conhecimento e 
desenvolvimento pessoal.

Esse é o artigo, Senador Mozarildo, que eu li 
ontem na Folha de S.Paulo e que me tocou muito, 
porque vem de um empresário que eu considero um 
dos educacionistas brasileiros, porque tem uma longa 
trajetória de preocupação com educação, mas, sobre-
tudo, porque é um assunto que eu venho defendendo 
e com que venho me preocupando há algum tempo. 

Eu, quando Ministro, cheguei a procurar autores 
de novelas, pedindo que eles incluíssem no enredo 
das novelas formas de incentivar jovens a buscarem a 
educação. E aí quero fazer algumas confissões.

O que eu dizia para eles é que o jovem de sucesso 
nas novelas é sempre o jovem sarado, o jovem bron-
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zeado, é sempre o jovem com feições bonitas. Jamais 
o jovem culto. Em novela, nenhum menino arranja na-
morada porque lê Machado de Assis; nenhuma menina 
arranja namorado porque lê Balzac. Ele ganha namo-
rada ou ela ganha namorado pela cara ou pelo carro, 
pela piscina da casa, pelas badalações aonde vão, 
nunca pela cultura. Eu nunca vi um menino virar herói 
porque tirava boas notas nas novelas brasileiras. 

Já pensaram como seria bom se as novelas bra-
sileiras colocassem jovens heróis bem-sucedidos, com 
sucesso no seu grupo, por causa das notas? Mas nas 
novelas raramente eles vão à escola! E as escolas são 
centros de diversão quase sempre nas novelas.

Eu nunca vi um jovem ser convidado para uma 
festa em uma novela e ele dizer: “Não posso porque 
tenho de estudar”. Alguém já viu isso? Nunca se viu. Eu 
nunca vi, salvo em uma novela – eu me lembro – que 
se passava em uma livraria, eu nunca vi, nas casas dos 
ricos personagens das novelas, bibliotecas particulares. 
Não há livros nas casas que aparecem nas novelas. 
Raramente vão ao teatro ou entram nas livrarias.

Nós temos nas novelas um instrumento formidá-
vel de mobilização, e não é utilizado. 

Eu lembro que, mais ou menos 25 ou 30 anos 
atrás, um admirável livro da Yourcenar, essa escritora 
belga, chamado Memórias de Adriano, passou a ser 
best-seller no Brasil porque um personagem lia esse 
livro. E não é um livro fácil, não é um livro tanto para 
os adolescentes. Mas, por que a gente não põe nas 
novelas formas naturais de promover a importância 
da educação?

Fazemos merchandising, essa palavra bonita, 
de carro, de roupa. Não fazemos merchandising da 
educação, da cultura, de livros. Merchandising não no 
sentido da mercantilização, mas no sentido do conven-
cimento, da conversão deste País a levar em conta a 
cultura como valor importante e símbolo da riqueza. 
Raramente entra a cultura, a educação, mas, quando 
entra, é meio para a riqueza material, da renda, nunca 
como ela em si uma riqueza.

E aí, Senador Mozarildo, vou dizer o que é mais 
preocupante: mais preocupante é a conclusão a que 
cheguei ao tentar colocar educação nas novelas, e de 
uma maneira agradável e de entretenimento, não para 
ficar chato. E a razão que encontrei para que isso não 
seja feito, Senador Mozarildo, isso sim é preocupan-
te. A razão que encontrei é que os jovens brasileiros 
que assistem a novelas, a maioria da população, que 
é de classes média e baixa, porque essa é a maioria 
da nossa população, eles são capazes de se sentirem 
iguais a um rico bonito, mas não a um rico culto. Isso 
é que é triste! Não se põe um herói pela cultura, por-
que dizem que os que assistem não se identificarão 

com ele, pois acharão que esse cara é um pedante, 
um pernóstico, um chato, já que é culto.

A identidade pela beleza física é mais aceita entre 
classes no Brasil, até porque não há diferença de be-
leza entre pobres e ricos. Por isso, identificam-se mais. 
Qualquer pessoa se identifica com um personagem ou 
com uma personagem de feições bonitas, mas não se 
identifica com aquilo que está dentro da cabeça de 
caracteres cultos. Aí é que vêm a vergonha e a tragé-
dia. Isso significa que a imensa maioria da população, 
que é quem assiste às novelas, não se identifica com 
as pessoas educadas; elas não se identificam com 
as pessoas cultas e não acham que são capazes de 
chegar lá. Elas são capazes de chegar lá no shopping 
e comprar o mais caro sapato. Aí, elas se identificam, 
mesmo sabendo que não podem ainda, mas elas não 
se identificam com aquele jovem que está na bibliote-
ca, lendo. Nós extirpamos, retiramos da capacidade, 
do sonho das populações majoritárias brasileiras, do 
sonho das populações pobres brasileiras a ideia de 
que elas podem ser tão cultas quanto os mais cultos 
brasileiros. Por isso, não colocam na novela.

Dito de outra maneira, que pode chocar: a sen-
sação que eu tive é que os autores de novelas que 
inventam tantas fantasias consideram que colocar 
um herói pela cultura é tão fantasioso que ninguém 
acreditaria! Isso é triste, até porque pode ser verdade 
esse sentimento. Ou seja, a novela tem que ter muita 
fantasia, mas dentro de limites; não pode ser uma fic-
ção científica. E dizer que todos podem ser cultos, no 
caso do Brasil, com a educação degradada que temos, 
isso vai parecer maluquice, isso vai parecer demago-
gia. Dizer que uma pessoa pobre é capaz de comprar 
um automóvel bonito não parece demagogia no Brasil, 
mas dizer que uma pessoa pobre, que não estudou, 
vai ser culta, no Brasil parece demagogia. Aí não se 
faz o incentivo, e aí a gente cria um círculo vicioso, um 
círculo vicioso da tragédia educacional brasileira. 

Ontem, já que eu falei de um jornal, o progra-
ma Fantástico, da Globo, mostrou – a pessoa ao meu 
lado, que estava assistindo, chegou a chorar – a falta 
de professores de Ciências nas escolas brasileiras. E 
não foi um programa orientado para prejudicar nenhum 
Governador. Saiu de Estado em Estado, Estado em Es-
tado, e não encontrou nenhuma situação satisfatória. 
Jovens que, no final do ano, não tinham tido nenhu-
ma aula de Química no ensino médio; jovens que não 
tinham tido aulas de Física; jovens cujo professor de 
Física chegou na última semana do semestre dizendo: 
“Vou tentar recuperar esta semana o que vocês não 
tiveram ao longo de todo o semestre”.
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Este é um País em risco! Este é um País em ris-
co! O futuro está arriscado, porque o futuro é feito pela 
educação, que leva à ciência e à tecnologia.

Senador Mozarildo, V. Exª é um dos Senado-
res que defende muito a ideia de soberania, pois eu 
lhe digo: se algum país estrangeiro quisesse invadir 
o Brasil, quisesse ameaçar o Brasil, ele faria o que o 
Brasil está fazendo com o Brasil: não dava educação 
à população.

Antigamente, para se fazer um país inseguro, 
destruíam-se as estradas; hoje, destroem-se as es-
colas. Não estamos precisando que ninguém venha 
destruí-las, pois nós estamos destruindo nossas esco-
las. Antigamente, bombardeavam-se as hidrelétricas; 
agora, bombardeiam-se as escolas. É aí que está o 
futuro. Assisti aqui a um pronunciamento do Ministro da 
Defesa em que ele mostrava todo o cenário de pontos 
vulneráveis brasileiros que tinham de ser protegidos e 
que eles estavam protegendo: Brasília, como Capital; 
as hidrelétricas, os aeroportos. E eu disse: Ministro, 
o senhor não está colocando nenhuma universidade 
como centro a ser protegido em caso de guerra. E não 
estava. Deu uma desculpa lá e depois vi que, rapida-
mente, mudaram em algumas semanas. 

Eu garanto que no quadro de defesa, da estratégia 
de defesa dos Estados Unidos, entra Harvard, entra MIT, 
entra Yale, entra a Universidade da Califórnia, entram 
os centros de pesquisa das instituições privadas, por-
que é ali que se gera a defesa de um país. No Brasil, 
não entra. No Brasil, o mais que a gente se preocupa 
é com as hidrelétricas, com os aeroportos, que são 
necessários, sim, de preocupação, mas não são su-
ficientes para a proteção. Somos um País vulnerável, 
somos um País em risco, e esse título, Senador, não 
é criação minha. A ideia de país em risco tirei de um 
documento feito durante o governo Clinton, nos Esta-
dos Unidos, sobre a situação da educação americana 
no final dos anos 80, em que, depois de estudar toda 
a situação – e olha que os Estados Unidos estão mui-
tos séculos à frente da gente em educação –, mesmo 
assim, o documento final se chama Uma Nação em 
risco. E estão dando uma virada, o Presidente Obama 
está dando uma virada.

O Brasil, que nem se compara com o que é a 
educação norte-americana, não se dá conta do risco. 
Eu garanto que, como depois do programa Fantásti-
co de ontem, o Presidente Lula não convocou uma 
reunião de emergência com Ministros para discutir o 
que está acontecendo no ensino médio brasileiro. Eu 
garanto que não convocou. Se ele convocasse, já era 
um gesto, como são os gestos que a gente poderia 
fazer pelas novelas. 

As novelas formam a cultura brasileira. Nós pen-
samos conforme as novelas determinam. Se a gente 
coloca ali dentro a ideia de que educação é importan-
te, de maneira agradável, bonita, simpática e não tão 
fantasiosa, a gente poderia dar um salto, trazer para 
dentro da cabeça dos nossos jovens a importância da 
educação que hoje eles não têm. Depois a gente recla-
ma que eles caem na droga; depois a gente reclama 
que eles ficam violentos; depois a gente reclama que 
eles só pensam em lazer. Mas é lazer que promove um 
personagem de novela. O que promove um personagem 
de novela é ficar na praia, não é ficar na escola. Não é 
possível que a gente não possa inverter isso, deixando 
o fim de semana até para praia também.

Daí eu ter vindo aqui ler esse artigo do Dr. Emílio 
Odebrecht, que é um empresário educacionista e que 
levanta um assunto que parece que não estão perce-
bendo por aí. Nunca o Brasil teve tanta presença inter-
nacional quanto por meio das novelas. A gente acha 
que a presença brasileira no exterior é o futebol. Não é. 
Primeiro, porque o futebol a gente disputa com outros; 
segundo, porque o futebol é quase que a cada quatro 
anos. A televisão brasileira, através de suas telenove-
las, está permanente, todos os dias, em dezenas de 
países do mundo, levando a imagem do Brasil.

Aproveito até para contar, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, um caso que se passou comigo e que 
mostra também como a novela brasileira é que passa 
a cara do Brasil. 

Uma vez fui fazer uma palestra no Senegal. Es-
tava na capital do Senegal. É um pouco divertido e 
triste. Estava na capital do Senegal, Dakar, tomei um 
táxi – lembro-me de que era um carro muito velho – e 
sentei-me ao lado do motorista, como consigo fazer nos 
táxi. E, ao lado do motorista, comecei a conversar com 
ele. Dessa vez, Senador Mozarildo Cavalcanti, como 
é um país muçulmano, abri a conversa perguntando: 
“Quantas esposas você tem?” Eles podem ter quatro. 
E o motorista, um homem jovem ainda, olhou para mim 
e disse: “Eu só tenho uma. Para que ter mais de uma?” 
Eu disse: “Mas aqui não é permitido quatro?” Ele disse: 
“É, mas eu sou jovem, a minha mulher é jovem. Ela 
ainda pode ter filho. Para é que eu vou ter outra? Além 
disso, hoje em dia é caro. Meu pai é quem teve três. 
Não preciso mais disso.” Eu disse: “Pois, olha, eu fiquei 
até satisfeito, porque no meu País só podemos ter uma 
esposa.” E ele perguntou: “Qual é o seu o país?” E eu 
disse: “Eu sou brasileiro.” Ele disse: “Ah, é verdade! No 
Brasil, vocês só podem ter uma de cada vez. Quando 
ela fica velha e não pode ter filho, vocês trocam por 
uma jovem.” E eu disse: “Onde o senhor viu essa his-
tória?” Ele disse: “Nas telenovelas brasileiras!” E, se 
você olhar, nas telenovelas realmente acontece muito 
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isso, só que não é porque não se pode ter filho que se 
troca por uma mais jovem, mas por outras razões. 

Então, veja, a imagem do Brasil é passada pelas 
telenovelas. Contei isso aos irmãos Marinho. Disse: 
“Olhem a imagem que se passa do Brasil.” Só que, 
claro, é verdade mesmo. No Brasil, isso está muito 
comum. Mas as telenovelas são fortes demais, estão 
influenciando lá fora para que se veja como é o Brasil. 
Como a gente não usa para influir aqui dentro como 
deve ser o Brasil e não apenas como ele é? Essa é 
a diferença!

Esta é a diferença que está por trás da proposta 
embutida no artigo do Emílio Odebrecht: é a novela não 
ser apenas um retrato do que é, mas o retrato do que 
a gente deseja que seja. Aí não há outro jeito: é tentar 
incutir na cabeça dos nossos jovens que a educação é 
um instrumento de promoção social, é um instrumento 
de resgate do saber pelo saber porque faz você mais 
feliz e mais respeitado.

Eu creio que ainda é tempo de as novelas bra-
sileiras entenderem isso. Quem sabe um artigo vindo 
de um empresário, não de um professor, nem de um 
político, possa despertar os nossos autores para que 
valha à pena, sem parecer fantasioso demais, dentro 
dos limites do possível, mostrar que qualquer jovem 
neste Brasil pode se identificar com um jovem culto e 
que, ao se identificar com um jovem culto, ele se sinta 
superior do ponto de vista do respeito da comunidade, 
não superior do ponto de vista da arrogância, mas do 
ponto de vista do respeito.

E há outra coisa grave: no Brasil, ter saber parece 
ser arrogante. Ter saber é quase sinônimo de chato. Os 
jovens, entre eles, consideram chatos os que estudam 
muito; consideram chatos, antipáticos, pernósticos os 
que sabem das coisas. É verdade que muitos que sa-
bem são pernósticos, sim, porque ficam esnobando a 
sabedoria, que os outros nem dão valor. Além de es-
nobes, são burros nesse sentido.

Mas as novelas poderiam aproveitar. Vamos usá-
las para fazer não apenas o retrato do que é o Brasil 
– se é que o retrato é tão negativo como aparece nas 
novelas, com tantas traições e maldades. Mas vamos 
fazer com que, além do que o Brasil é, coloquemos 
um pouco do que o Brasil deverá ser se nós usarmos 
bem as telenovelas, colocando gosto pela cultura, 
gosto pela educação, a afirmação das pessoas pela 
educação. Façamos isso.

E não estamos atendendo apenas à sugestão 
de um empresário brasileiro, educacionista como é 
o Emílio Odebrecht. Estaremos também ajudando a 
fazer um Brasil mais seguro, um Brasil com menos 
desigualdade e um Brasil mais eficiente, porque estas 
três coisas – igualdade, eficiência e segurança – só 

vêm por um caminho: educação de qualidade, igual 
para todos.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para di-
zer.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Cristovam Buarque, gostaria de pedir 
a gentileza de V. Exª de presidir a sessão, já que sou 
o próximo orador inscrito. Será uma honra tê-lo presi-
dindo no momento da minha fala.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Concedo a palavra, com muita satisfação, ao 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Cristovam Buarque, que preside a 
sessão neste momento, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e 
Srs. telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, pessoas que nos assistem aqui, na galeria, 
inicio o meu pronunciamento de hoje, Senador Cris-
tovam Buarque, fazendo um registro que considero 
muito importante.

Hoje, em Belém do Pará, inicia-se a XXXIX As-
sembleia Geral Ordinária da Confederação da Maço-
naria Simbólica do Brasil, que reúne as Grandes Lojas 
estaduais de todos os Estados do Brasil mais o Distrito 
Federal. Essa assembleia começou no dia 10 e vai até 
o dia 15. Portanto, começou anteontem. E também se 
dá hoje a instalação da 1ª Conferência da Confedera-
ção da Maçonaria Interamericana. 

Então, são dois eventos, praticamente fundidos 
num período só, em que temas da maior relevância 
tanto no âmbito da maçonaria, internamente, nas dis-
cussões dos nossos temas, como dos grandes temas 
nacionais, que são os nossos principais temas, serão 
debatidos em Belém. 

E eu tenho certeza de que todos os maçons, to-
dos os irmãos que lá se encontram estarão imbuídos 
do propósito de aprimorar, cada vez mais, essa insti-
tuição, que é mais do que milenar, mas que, como diz 
o próprio dístico do Grande Oriente do Brasil, que é 
a entidade à qual pertenço, é uma instituição antiga, 
porém, sempre nova. Isto é, ao contrário do que mui-
ta gente pensa, nós não fazemos nada de maneira 
secreta no sentido de fazer o mal. Nós fazemos tudo 
de maneira discreta, até mesmo as ações sociais da 
nossa instituição são feitas dessa forma. 

Eu até sou contrário, porque acho que nós deve-
ríamos prestar contas de maneira aberta à sociedade, 
dizendo o que nós fazemos, como fazemos, por que 
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fazemos, nas nossas creches, nas nossas escolas, 
nos nossos abrigos para idosos. Deveríamos prestar 
contas não no sentido de fazer propaganda a respeito 
das boas obras, não, mas no sentido de prestar contas 
à sociedade para dizer o que estamos fazendo e por 
que estamos fazendo. 

Mas há a predominância, ainda, daquela ideia de 
que tem que se dar com uma mão sem que a outra 
perceba. Eu acho que sim. Não se pode dar com uma 
mão para alguém e se vangloriar disso, humilhando 
até a pessoa que recebe.

De toda forma, quero cumprimentar os meus ir-
mãos maçons de todo o Brasil que estão reunidos em 
Belém hoje e que pertencem á Grande Loja maçônica, 
instituição à qual o meu pai pertenceu. Meu pai era da 
Grande Loja, eu sou do Grande Oriente. São potências 
maçônicas que se igualam, não há concorrência entre 
uma e outra, pelo contrário, irmanam-se no sentido de 
fazer o bem a todos.

O segundo ponto do meu pronunciamento, Sena-
dor Cristovam, é justamente – e não poderia deixar de 
ser, já que estamos a 82 dias da eleição – uma análi-
se, uma reflexão sobre a importância dessas eleições 
para o Brasil. Nós não vamos aqui fazer campanha 
política partidária, defender esse ou aquele candida-
to. Pelo contrário, o que queremos fazer aqui é uma 
reflexão mesmo. Junto com o ouvinte da Rádio Sena-
do, o telespectador da TV Senado, nós podemos, de 
fato, refletir sobre o que nos espera daqui a 82 dias, 
quando cada um, eleitor, desde aquele mais simples 
eleitor no sentido de riqueza ou de poder, até o mais 
importante eleitor, terá diante de si a responsabilidade 
de votar de maneira consciente e ainda terá garantia 
de que fará isso de maneira secreta, não identificável; 
portanto, não poderá sofrer coação em face desse ou 
daquele comportamento.

No entanto, fico preocupadíssimo quando leio os 
jornais, a cada dia que passa, sobre essas eleições, 
que vão se processar diante de uma legislação que foi 
votada aqui, na Câmara e no Senado, que já, embora 
não tenha todo o alcance que nós gostaríamos que ti-
vesse, coloca, pelo menos, um freio de arrumação na 
questão das pessoas que são condenadas pela Justiça 
e continuam disputando o mandato, seja de Deputado 
Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador ou 
Presidente da República.

Mas me chamou muito a atenção, principalmente, 
uma matéria publicada no jornal O Estado de S. Pau-
lo, dizendo o seguinte: “Roraima deve ter a campanha 
mais cara do País, com R$116,00 por voto”.

Ora, Senador Cristovam, meu Estado é o menor 
em termos de população do Brasil. E não tenho também 
constrangimento de dizer, que, consequentemente, é 

o mais pobre, porque, embora nós tenhamos apenas, 
segundo o IBGE, 421 mil habitantes, nós tínhamos, 
quando foi promulgada a Constituição que transfor-
mou Roraima em Estado, 120 mil. Portanto, nós, pra-
ticamente, quintuplicamos, quase, a nossa população 
em 20 anos de vida.

Enquanto aumenta a população de pessoas, que 
inclusive vão para lá na esperança de ter uma vida me-
lhor, de poder prosperar, de dar melhores condições de 
vida para sua família, a gente vê uma manchete dessa. 
Mas isso se refere apenas ao que os candidatos decla-
raram que pretendem gastar. Se fosse só isso mesmo, 
ainda seria condenável, mas imagine que, na verdade, 
isso é apenas o que se registra nos tribunais eleitorais, 
dizendo quanto cada candidato pretende gastar. 

Veja, Senador Cristovam: o Governador atual do 
meu Estado pretende gastar R$76,41 por voto, enquan-
to, por exemplo, no vizinho Estado do Amazonas, que 
tem mais ou menos três milhões de habitantes, o can-
didato Alfredo Nascimento, candidato com o apoio do 
Presidente Lula, pretende gastar R$15,03. Então, só 
na intenção registrada, o Governador pretende gastar 
esse absurdo de dinheiro. E mais: ele prevê gastar 20 
milhões na campanha. Ele já abaixou, porque, em julho 
do ano passado, quando eu ainda estava ao lado dele 
e procurava comentar com ele sobre a campanha, ele 
me disse que já tinha R$50 milhões guardados para 
a campanha. E ele registra, no Tribunal, que pretende 
gastar R$20 milhões.

E aqui o Jornal Folha de Boa Vista diz: “Anchieta 
Júnior pretende gastar R$20 milhões na campanha, o 
voto mais caro entre os candidatos ao Governo”.

E essa é a intenção formal, porque o que é la-
mentável é ver o que está acontecendo de informal, 
de ilegal na pré-campanha, desde 2007, quando o 
Governador assumiu: uma denúncia atrás da outra, 
funcionário da saúde entrando em greve por falta de 
aumento de salários, de condições de trabalho, fun-
cionários da educação, Polícia Militar e Polícia Civil, 
agentes carcerários, para eles falta dinheiro, mas para 
a campanha do Governador não falta dinheiro. O Go-
vernador assumiu e resolveu... O Governo do Estado 
já tinha o Learjet 35; ele resolveu comprar um muito 
mais moderno, porque ele não podia voar num Learjet 
35 quando já existia um 55 na praça. Ele foi a Miami 
comprar um Learjet 55. Agora, os jornais noticiam que 
ele vai vender o avião, o Learjet 35. Uma atitude até 
coerente, se vendesse, primeiro, de maneira honesta; 
segundo, se pegasse esse dinheiro e aplicasse de fato 
nos setores que eu citei – saúde, educação, segurança, 
etc. Seria muito justo. Aliás, vender até o 55 também, 
porque eu não posso compreender: há poucos dias, 
o Governador esteve aqui, e eu consultei empresas 
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aéreas que fretam jatinhos, e um voo desses, de Ro-
raima para cá, de Boa Vista, passando por Manaus e 
chegando aqui, custa cerca de R$100 mil. Ora, uma 
passagem aérea normal, Senador Cristovam, de Ro-
raima para cá, mesmo não pegando promoção, custa 
pouco mais de R$1000. Por que o Governador tem 
que pagar cem vezes mais para vir aqui? Parece até 
que nós estamos num lugar como os Emirados Ára-
bes, em que há dinheiro sobrando, e o povo não passa 
nenhuma dificuldade. 

Já mencionei essas denúncias aqui. Li, na sema-
na passada, o quanto o governador gastou na reforma 
da casa oficial, na transformação de uma outra casa, 
que era vizinha, em seu escritório de trabalho. Mesmo 
tendo o Palácio do Governo, ele construiu um escritório 
privado, vamos dizer assim, ao lado de sua casa. 

Aqui, o Deputado Estadual Flamarion Portela 
denuncia algumas – não encontro outra palavra para 
dizer – maracutaias que o Governo está fazendo com 
empresas terceirizadas. Não tenho nada contra os 
funcionários terceirizados. Pelo contrário, acho que se, 
realmente, a coisa funcionasse de maneira decente, 
tudo bem. Mas veja uma das coisas que o Deputado 
Flamarion denuncia: que o FGTS recolhido pela em-
presa é de 8%, mas o Estado repassa para a empresa 
8,5%. Para onde foi esse 0,5% de FGTS?

Depois, mais à frente: “Outro questionamento do 
Deputado diz respeito ao valor do salário pago pela 
empresa e o quantitativo que, segundo ele, é repassado 
pelo governo para pagamento de cada categoria.” 

Outro exemplo: “O profissional que trabalha como 
vigia recebe das empresas R$470,00, mas o valor re-
passado pelo estado é de R$1.047,37.” O operador de 
máquina recebe R$750,00, mas custa ao Governo, que 
repassa para a empresa, R$1.678,00. “Telefonistas e 
recepcionistas recebem das empresas R$640,00, mas 
o valor repassado é de R$1.426,00. Os motoristas estão 
nas mesma situação. Recebem R$736,66, mas cus-
tam [aos cofres do Governo do Estado] R$ 1.643,92.” 
E assim por diante. 

Vou, inclusive, solicitar a V. Exª que esta matéria 
seja transcrita como parte do meu pronunciamento, 
porque não posso, como roraimense, como um Senador 
de Roraima, e não um Senador por Roraima apenas, 
concordar com essas coisas que estão sendo feitas 
nitidamente com um objetivo: o de haver uma reeleição 
do atual governador. Mas confio muito no meu povo e 
espero que todo o Brasil fique atento a isso.

Também agora, o jornal Correio Braziliense publi-
cou matéria, que tenho em mão, do dia 12 – de hoje, 
portanto: “Comprar votos, uma prática reincidente.” Vou 
pedir também para que se transcreva a matéria. 

Diz aqui que se usa de tudo: dinheiro vivo, casa, 
tratamento de saúde, em alguns casos aquilo que o Po-
der Público poderia dar de forma obrigatória e que está 
previsto em lei, como alguns programas sociais, mas 
sempre tem alguém achando que é o “pai da criança”. 
Quer dizer, um programa que é de governo se transfor-
ma em programa do governador ou do Presidente da 
República. Não é. Ninguém é funcionário do governa-
dor, ninguém é funcionário do Presidente da República. 
Quem é funcionário é funcionário do governo, tanto do 
Município quanto do Estado, quanto do País.

Finalmente, quero chamar atenção para uma 
coisa interessante: 

“Em Patos, a quarta maior cidade da 
Paraíba, relatos dos moradores revelam a di-
mensão do problema. Numa rua de terra, com 
esgoto a céu aberto, em um bairro conheci-
do como “Favelinha”, a família Gonçalves é 
testemunha da atuação dos maus políticos. 
‘Vereadores e líderes da comunidade passam 
aqui toda eleição e anotam dados, inclusive o 
título de cada um’, comenta Arnaldo, 48 anos. 
Segundo ele, as ofertas são variadas. ‘Notas 
de R$ 5 e R$ 10, sacos de cimento, peças 
de roupa. Eles sabem que a gente precisa de 
quase tudo.”

E aí é que eles se aproveitam!
Achei interessante uma iniciativa importante da 

Justiça Eleitoral do Ceará, que “distribuiu, nas últimas 
eleições, adesivos na cidade de Limoeiro do Norte 
com a frase: ‘Essa família não vende voto’. Eles foram 
pregados nas portas das casas [daquelas pessoas 
que quiseram pregar].’

É essa, exatamente, a atitude que cada pessoa 
deveria tomar. Mas, quando falo isso – citei o exemplo 
dessa pessoa da Paraíba –, parece até que é só dos 
pobres que eles, que estão no Governo, abusam para 
ter o voto. Não! Aproveitam-se dos ricos também, e os 
ricos vendem seus votos mais caro ainda!

Hoje, tivemos uma bonita sessão aqui de home-
nagem à Igreja Memorial Batista de Brasília, em que 
tive a oportunidade de mandar também essa mensa-
gem – ao registrar a reunião da Maçonaria, em Belém 
–, à Maçonaria, que está presente em todo o Brasil, e 
apelar para outras instituições, como o Rotary, Lions, 
às Igrejas todas, para que façam uma campanha não 
partidária, não fulanizada, mas uma campanha para 
mostrar ao eleitor: primeiro, que ele tenha a tranquili-
dade de saber que o voto dele é secreto e inviolável.

Portanto, ele não precisa ter medo da autoridade 
de plantão e nem achar que um programa de governo 
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é do governador, ou do Presidente da República, ou 
do prefeito. 

Portanto, se queremos mudar, realmente, o Bra-
sil, a política no Brasil, essa mudança está na mão do 
eleitor, de cada um, que vai à urna digitar secretamente 
os nomes que ele quer para deputado estadual, para 
deputado distrital, deputado federal, governadores e 
Presidente da República. 

Se queremos, como diz o Boris Casoy, passar a 
limpo este País, não vamos esperar pela Justiça Elei-
toral, não vamos esperar pela Policia Federal, não va-
mos esperar pelo Ministério Público. Vamos esperar, 

sim, pela consciência de cada eleitor. Só mesmo o 

povo pode fazer essa revolução. 

Portanto, encerro, Senador Cristovam, fazendo 

este registro e pedindo a V. Exª a transcrição das ma-

térias a que me referi. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210 inciso 

I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT – 
DF) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 717, DE 2010

Senhor Presidente,
Em aditamento ao RQS nº 667 de 2010, requei-

ro que a Sessão Especial de Homenagem do Sena-
do, para o período do expediente do dia 13 de julho 
de 2010, destinada a homenagear o povo brasileiro 
diante da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, 
seja transferida para data oportuna a ser definida pos-
teriormente.

Sala da Sessões, – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – A Presidência defere o requerimento que aca-
ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Não havendo mais oradores inscritos, informo 
ao Senador Mozarildo que toda a matéria que V. Exª 
solicitou será incluída em seu pronunciamento.

Parabenizo-o pelo discurso. Acho que o senhor 
está agregando algo que a ideia do Ficha Limpa não 
viu, que é a ostentação das campanhas. Tenho dito por 
aí que além da ficha limpa é preciso uma conta lim-
pa. Desconfie do candidato que gasta muito dinheiro. 
Acho que o eleitor deve desconfiar. Não estou dizendo 
que ele deve ter certeza que é ruim, mas desconfie. 
Procure saber de onde vem tanto dinheiro que alguns 
candidatos costumam gastar.

Nesse sentido, parabenizo-o e dou por encerra-
da esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 27 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 10 mi-
nutos e encerra-se às 20 horas e 5 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, capital da República Federativa do Brasil.

Nós estamos no plenário do Senado da República. 
São 14h10min, terça-feira, 13 de julho de 2010. Nós 
representamos a Mesa Diretora do Senado da Repúbli-
ca, que tem como Presidente o Senador José Sarney, 
representante aqui na Casa do Estado do Amapá.

Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª 
Legislatura. Esta é a 128ª sessão não-deliberativa. To-
das as sessões deliberativas estão sobrestadas. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Há quórum. De acordo com o Regimento, declaramos, 
portanto, aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Pela ordem, Senador Alvaro Dias, PSDB do Pa-
raná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, primeiramente 
para solicitar a V. Exª a minha inscrição para falar em 
nome da Liderança do PSDB e também para registrar 
o encaminhamento à Mesa de um voto de pesar, e o 
faço contristado.

Perco mais um grande amigo no Estado do Pa-
raná: Jovani Pedro Masini, que foi Deputado Federal, 
foi Constituinte e exerceu também funções como Vice-
Prefeito da grande cidade de Ponta Grossa, a capital 
cívica do Paraná. Mas o mais importante não é essa 
trajetória política do Masini, é o seu itinerário exemplar 
de vida, um ser humano fantástico. 

Cito apenas uma característica da sua persona-
lidade. Como muito lembrou em seu blog o jornalista 
Altair Ramalho, o Masini era admirador da obra de 
Vinícius de Moraes e, quando meninos de rua lhe pe-
diam esmola, ele propunha a eles uma troca que lhe 
parecia justa: daria, sim, algum dinheiro, mas quando 
retornassem sabendo declamar um soneto do nosso 
poeta maior, cuja cópia carregava e entregava a eles 
no ato. Jovani Masini – repito – é uma figura humana 

extraordinária, e eu tive o privilégio de ser seu amigo, 
um dos grandes amigos que tive na cidade de Ponta 
Grossa. 

As minhas homenagens póstumas, a minha soli-
dariedade a sua esposa, a sua família, a seus irmãos, a 
seus parentes e a toda população de Ponta Grossa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Alvaro Dias, queremos informar que acaba 
de chegar à Mesa...

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Eu gos-
taria de pedir a palavra após o Senador Alvaro Dias 
para uma comunicação urgente e inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) – 
Eu já tinha providenciado a inscrição de V. Exª para 
uma comunicação inadiável. 

Senador Alvaro Dias, queremos informar que 
acaba de chegar o Requerimento de V. Exª, de julho 
de 2010, que requer, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, de acordo com as 
tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente 
em inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação 
de condolências à família, pelo falecimento, ocorrido 
na madrugada do último sábado, 10, em Ponta Grossa, 
no Paraná, do ex-Deputado Federal e ex-vice-Prefeito 
da Cidade, Jovani Pedro Masini.

V. Exª, Senador Alvaro Dias, fez o encaminhamen-
to. Então, passaremos às mãos da nossa Secretária-
Geral, Drª Cláudia Lyra, para o encaminhamento de 
acordo com a Legislação.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 718, 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 madrugada do último sábado, 

Ata da 128ª Sessão, Não Deliberativa 
 13 de Julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Eduardo Suplicy e Antonio Carlos Júnior.
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10, em Ponta Grossa, no Paraná, do ex-de-
putado federal e ex-vice prefeito da cidade, 
Jovani Pedro Masini.

Justificação

O município de Ponta Grossa, na região dos 
Campos Gerais e todo o Paraná estão de luto pela 
morte, ocorrida na madrugada do último sábado, de 
uma das figuras políticas mais queridas e respeitadas 
da cidade, que foi o ex-deputado federal e ex-vice pre-
feito Jovani Pedro Masini.  

Destacado empresário e figura humana admirá-
vel, Jovani Masini morreu como viveu, serenamente, 
em sua casa. Ele foi atingido por um enfarte enquan-
to dormia, aos 80 anos de idade, que completara no 
último dia 26. Sem filhos, Jovani Masini deixa viúva a 
Sra. Vera Lúcia Chagas Moura.

Como deputado federal entre 1986 e 1990, Jovani 
Masini participou da elaboração da nossa Constitui-
ção. Depois, entre os anos de 1993 e 1996, foi vice-
prefeito de Ponta Grossa, na gestão do prefeito Paulo 
Cunha Nascimento.

Mais do que a imagem de um político, no en-
tanto, a lembrança que fica, para todos aqueles que 
tiveram o privilégio de com ele conviver, foi a de uma 
figura afável, mas extremamente ético e correto, tanto 
em suas atividades empresariais como em sua atua-
ção política.

Jovani Masini, como muito oportunamente lembra 
em seu blog o jornalista Altair Ramalho, era admirador 
da obra de Vinícius de Moraes. E quando meninos de 
rua lhe pediam esmola, propunha a eles uma troca que 
lhe parecia justa: daria, sim, algum dinheiro, mas quan-
do retornassem sabendo declamar um soneto do nosso 
poeta maior, cuja cópia entregava a eles no ato.

Por tudo isso está certo de que Jovani Pedro Ma-
sini se faz merecedor desta homenagem, que tenho a 
honra de propor, por parte do Senado Federal. 

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao 

Arquivo.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB) – Sr. Presidente, sou orador inscrito. Agora, estaria 
aqui pleiteando também a palavra para uma comuni-
cação inadiável, mas, na verdade, cedo a preferência 
ao Senador Marco Maciel – se bem que cheguei antes 
–, que, para mim, é um Líder e uma referência durante 
toda a minha vida. 

Se, porventura, não for falar como orador ins-
crito, fico em segundo lugar para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está inscrito como orador inscrito?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Estou.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas V. Exª cede para uma comunicação inadiável ao 
Senador Marco Maciel. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) – 
Então, não temos nada a nos opor, mas, sim, temos 
de apoiar o gesto de reconhecimento da grandeza que 
todos nós temos pelo Senador Marco Maciel. 

Então V Exª, Senador Marco Maciel, é convidado 
a usar da tribuna...

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, então, eu seria o próximo inde-
pendentemente da chamada?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Independentemente não, porque o Senador Cristovam 
Buarque é o próximo orador inscrito.

Não, aí já estava resolvido.
Senador Marco Maciel na tribuna. Marco Maciel 

representa Pernambuco e o DEM e é símbolo das vir-
tudes da democracia do Brasil.

V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisado do orador.) – 
Muito obrigado.

Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de saudar especialmente o 
Senador Alvaro Dias, o Senador Cristovam Buarque, 
o Senador Roberto Cavalcanti, a quem quero agra-
decer a gentileza de haver cedido o seu horário para 
o qual estava inscrito, a fim de possa fazer minha co-
municação.

Sr. Presidente, há muito tempo me preocupo com 
a questão científico-tecnológica brasileira. Sou, inclusi-
ve, autor da lei que permitiu a recriação do programa 
científico e tecnológico do País, posto que, como se 
sabe, após a Constituição de 1988, se estabeleceu 
que os fundos de desenvolvimento regionais estavam 
preservados. Por exemplo, o Finor, que era um fundo 
de apoio ao desenvolvimento do Nordeste, o Finam, de 
apoio à Amazônia, mas os incentivos setoriais, se não 
fossem renovados no prazo de dois anos, cairiam, dei-
xariam de ter vigência, o que aconteceu com a questão 
de reflorestamento, incentivo ao turismo etc.

Então, Sr. Presidente, como era um programa 
científico e tecnológico brasileiro, tão estimulado pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e 
como esse fundo era setorial, tomamos a iniciativa, 
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aqui no Senado, para que o mesmo fosse recriado. O 
Presidente da República de então não desejou sancio-
ná-lo, e a matéria retornou à Mesa do Senado Federal 
para que o projeto fosse adequadamente promulgado. 
O Presidente do Senado Federal, à época, era o Se-
nador Nelson Carneiro.

O que achei de bom alvitre foi o fato de a maté-
ria tramitar rapidamente tanto no Senado quanto na 
Câmara, propiciando assim que o Brasil continuasse 
a dar uma prioridade ao desenvolvimento científico e 
tecnológico brasileiro.

Agora, podemos dizer que não basta simples-
mente preocuparmo-nos com o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia, mas precisamos avançar tam-
bém nos procedimentos que este século nos propicia, 
sobretudo aqueles com o apoio das chamadas novas 
tecnologias virtuais. E precisamos também ter consci-
ência de que não basta simplesmente preocuparmo-
nos com a questão científica e tecnológica. Faz-se 
mister que tenhamos consciência da importância de 
desenvolvermos esforços no sentido de melhorar nosso 
desempenho no que diz respeito à inovação, crescer 
no campo científico e tecnológico.

Mas convém também trabalhar bem a questão 
da inovação, que parece ser o “patinho feio” esquecido 
no meio desse processo. 

O que observamos no mundo todo é que os paí-
ses mais bem desenvolvidos são aqueles que investem 
mais e determinadamente em desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico. É lógico – e estamos a proclamar 
esse fato – que há instituições, como a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) e a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que já subsi-
diam esses projetos de inovação. Mas é consabido 
– e vemos isso nas universidades, tanto particulares 
quanto públicas brasileiras – que avançamos pouco 
nesse território e estamos numa posição extremamen-
te desconfortável. 

A pretexto do assunto, eu gostaria de mencionar 
um artigo publicado ontem no Estado de S.Paulo de 
autoria do Coordenador do Observatório de Inovação 
do Instituto de Estudos Avançados da USP, o Professor 
Glauco Arbix. Ele diz, com propriedade, que:

“O Brasil vive hoje um momento especial. 
O País elevou seu patamar de crescimento, é 
fato. Mas as perspectivas de sua sustentação 
ainda são imersas em brumas. 

A economia brasileira precisa [segundo ele, e 
acho que ele está coberto de razão] de um choque 
de inovação. O necessário aumento do investimento, 
a melhoria da infraestrutura, a execução de uma boa 
gestão macroeconômica, capaz de manter domesticada 

a inflação e o equacionamento no longo prazo da alta 
carga tributária e da dívida pública, por fundamentais 
que sejam não podem turvar a visão de nossos go-
vernantes para a urgência de se promover um salto 
no padrão de qualidade da atividade econômica. Para 
isso, mais do que aumentar o investimento, é preciso 
melhorar o seu foco e sua qualidade, de modo a di-
namizar e diversificar a economia e superar a crônica 
dependência do universo das commodities.

(...)
O Brasil procura repensar e modificar sua 

ossatura institucional, recriar sua arquitetura 
legal e repensar seus dispositivos políticos 
para se adaptar às transformações que sacu-
diram o mundo.”

Sobretudo aquelas que nós tivemos oportunida-
de de constatar na virada do século XX para o terceiro 
milênio da Era Cristã.

“Fato é que, sem combinação de uma 
economia de mercado com um novo ativismo 
de Estado – sem estatismo –, dificilmente será 
possível combater mazelas crônicas, como as 
desigualdades e a pobreza.”

Mais adiante diz o coordenador do Observató-
rio de Inovação do Instituto de Estudos Avançados 
da USP: 

“O Brasil está hoje mais preparado para 
lidar com o novo lugar ocupado pelas ativida-
des intensivas em conhecimento que tornaram, 
mundialmente, os processos de reprodução da 
vida material, social e cultural mais complexos, 
dinâmicos e integrados.

A economia está numa encruzilhada: ou as 
empresas evoluem, alteram seu metabolismo, 
dinamizam sua gestão, valorizam seus recursos 
humanos como estratégia e buscam elevar seu 
padrão tecnológico e ligar-se às cadeias mundiais 
de alto valor agregado ou, mais uma vez, o fôlego 
será curto para manter o crescimento.

Mas o País só ganhará dinamismo com 
o esforço conjunto do setor público e do setor 
privado, capaz de envolver as universidades, 
o Legislativo, o Judiciário e demais institui-
ções sociais.

A inovação no Brasil deve tornar-se regra, 
não exceção [como é, diria, em grande parte, 
hoje]. Debates sobre a necessidade dessa 
evolução são cada vez mais frequentes e fo-
ram retomados com intensidade durante a 4ª 
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, realizada em Brasília em maio.
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Não custa convidar os candidatos a se 
pronunciarem sobre a proposta de uma agên-
cia nacional de inovação, ligada diretamente 
à Presidência da República. Essa proposta 
constava do documento original preparató-
rio à conferência e também fez parte das re-
comendações entregues pela Confederação 
Nacional da Indústria aos atuais candidatos 
à Presidência da República.

Uma agência nacional com peso, recursos 
e legitimidade para alavancar significativamente 
o investimento e inovação é essencial para di-
minuir a pulverização de recursos, a burocracia, 
a morosidade da máquina pública e manter o 
foco em suas atenções onde é preciso. 

Uma agência desse porte, criada a partir 
da fusão de instituições como a Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Finep) e a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi), 
por exemplos, com orçamento renovado e re-
presentatividade institucional dada pela ligação 
estreita com os principais planos e metas da 
Presidência da República, pode ajudar o País 
a se conectar com o futuro [e, eu diria, a se 
conectar com o mundo]. 

Que as esperanças por um debate de 
qualidade sobre os alicerces de um novo Brasil 
não se frustrem mais uma vez”. 

Portanto, Sr. Presidente, antes de encerrar as mi-
nhas palavras, eu gostaria de insistir no fato de que, se 
o Brasil deseja dar o salto que todos nós esperamos no 
campo da ciência e da tecnologia, não podemos me-
nosprezar a significação e importância da inovação.

Ainda estamos num estágio muito insuficiente 
para atender as demandas da sociedade brasileira 
nessa área; daí por que, ao lado do desenvolvimen-
to científico e tecnológico e os instrumentos de apoio 
financeiro de que dispõe, é fundamental que pense-
mos portanto em inovação. A inovação é certamente 
indispensável para que o Brasil possa se ombrear com 
os países do Primeiro Mundo que se preocupam com 
grande atenção para a questão da inovação como forma 
de melhorar o desenvolvimento científico e tecnológico, 
contribuindo assim para que nós possamos construir 
uma Nação mais desenvolvida e mais prospera.

Devo, Sr. Presidente, dizer que o Projeto de Lei 
do Senado nº 180, de 1990, que restabelecia o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co foi transformado na Lei 8.172, de 18 de janeiro de 
1991. Portanto, considero que a recriação desse fundo 
foi fundamental para que o Brasil não ficasse defasa-
do na corrida em favor do desenvolvimento científico 
e tecnológico de nosso País. 

E aqui, Sr. Presidente, refiro-me, mais uma vez, à 
lei promulgada pelo então Presidente do Senado Fede-
ral, Senador Nelson Carneiro. Considero que a recria-
ção do FNDCT, nascido através do Decreto Lei nº 719, 
de 31 de junho de 1969, contribuiu e muito para que 
pudéssemos continuar a investir em ciência e tecnolo-
gia, e também em inovação. É certamente indispensá-
vel para os que estão em estágio de desenvolvimento 
compatível com os países ascendentes, com os que 
ocupam um lugar cada vez mais destacado no campo 
da ciência, da tecnologia e da inovação.

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

Depois do pronunciamento de Marco Maciel, Senador 
de Pernambuco, do DEM, convidamos para usar da 
palavra o Senador Roberto Cavalcanti. Ele representa 
a Paraíba, o PRB.

Entristecidos, dizemos para a Paraíba e para o 
Brasil que ele não vai disputar mais as eleições do 
Senado. Ele entrou aqui como suplente do hoje Go-
vernador José Maranhão, do Estado da Paraíba. Digo 
que ele está naquela categoria dos grandes valores 
que entraram aqui como suplentes: Fernando Henrique 
Cardoso, Piva, Alberto Silva, Roberto Cavalcanti.

Roberto Cavalcanti mostrou à Paraíba, ao Nor-
deste e ao Brasil a sua competência, o seu estoicismo 
e a capacidade de debater e alertar sobre os maiores 
problemas do Nordeste do País.

Lamentamos a não candidatura de Roberto Ca-
valcanti a esta Casa.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço as referências elogiosas, Sr. Pre-
sidente; na verdade, é a amizade que nos une há tan-
tos anos e que me une também a diversos membros 
da família de V. Exª.

Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronuncia-
mento que, quase na sua totalidade, se prende a as-
suntos econômicos, gostaria de fazer uma referência 
ao Senador Marco Maciel, a quem tive a cumplicidade 
de ceder a prioridade na fala de hoje.

Sr. Presidente, a partir da próxima semana, esta-
remos em recesso aqui no Senado Federal. São poucos 
dias, apenas duas semanas que estaremos em recesso. 
Na verdade, na próxima quarta-feira, dia 21 de julho, 
não estaremos aqui no momento em que todos nós 
gostaríamos de homenagear o Senador Marco Maciel, 
que estará completando 70 anos. É um aniversário de 
“rombo”, como se diz no Nordeste. Esse privilégio, no 
dia 21, nós não teremos. Então eu gostaria de, em meu 
nome e no de todos os demais companheiros, fazer este 
pronunciamento de lembrança de data tão fantástica 
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de um cidadão que, como brasileiro, tem demonstrado 
caráter, firmeza, uma conduta ilibada. 

Já esteve em todos os cargos desta República, de 
Presidente da República em exercício, vice-Presidente 
da República, Senador, Governador, Deputado Federal. 
Na verdade, Marco Maciel é um marco...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ministro da Educação da Casa Civil.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Ministro da Educação.

Marco Maciel não serve apenas como referên-
cia pernambucana ou nordestina, ele é um exemplo 
de cidadão, exemplo de vocação política, um marco 
na história política brasileira. Dificilmente se consegue 
ter um companheiro com a cumplicidade, a lealdade 
de Marco Maciel. 

Ele foi vice-Presidente da República, e nunca se 
ouviu um comentário, nem dele nem da opinião pú-
blica, muito menos do titular do cargo, a respeito de 
qualquer constrangimento ou qualquer momento em 
que não houvesse a verdadeira finalidade que é você 
ser suplente ou vice-governador ou vice-presidente 
da República.

Então, rendo minhas homenagens ao Senador 
Marco Maciel pela passagem, no dia 21, quarta-feira 
próxima, dos seus 70 anos.

Eu vou, com a permissão do Presidente, aceitar 
um aparte certamente de agradecimento de Marco 
Maciel.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Senador Roberto Cavalcanti, eu gostaria 
de agradecer, entre desvanecido e sensibilizado, as 
palavras que V. Exª profere a respeito da minha vida 
pública, especialmente pela passagem do evento do 
meu aniversário na próxima semana. As palavras de 
V. Exª são extremamente generosas e sabe-se que 
os amigos são sempre suspeitos quando falam das 
nossas relações. Na verdade, V. Exª é pernambucano 
de nascimento, Senador pela Paraíba e filho de uma 
família extremamente ilustre. Seu pai, René Ribeiro, 
era um excelente cientista social que integrava o gru-
po de excelência do mestre Gilberto Freyre do então 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, hoje 
transformado na Fundação Joaquim Nabuco, que ho-
menageia, de forma muito destacada, um dos maiores 
vultos da vida pública pernambucana, qual seja, Joa-
quim Aurélio Nabuco de Araújo. Joaquim Nabuco foi 
um modelo de político. Aliás, uma afirmação que ele 
faz em seu primeiro livro publicado é muito interessan-
te: “Eu faço política com P grande”. Com isso, Nabuco 
queria dizer que a política deveria ser uma atividade 
que, por excelência, priorizasse a solução dos gran-
des problemas nacionais. E, portanto, no livro Minha 

Formação, Joaquim Nabuco faz uma verdadeira ode 
ao que deve ser um verdadeiro homem público, atento 
a tudo o que diga respeito não somente às questões 
nacionais e internacionais, mas também às grandes 
questões que desafiavam o País de então. Este ano, 
estamos comemorando o Centenário da morte de Joa-
quim Nabuco. E, por isso, o Nordeste se associa nesse 
reconhecimento a Nabuco, que aliás foi o co-fundador 
da Academia Brasileira de Letras, juntamente com 
Machado de Assis – Machado de Assis foi o primeiro 
Presidente da Instituição e Joaquim Nabuco foi o pri-
meiro Secretário-Geral. Com isso, encerro o aparte que 
V. Exª generosamente me concedeu para agradecer 
as referências que faz a meu respeito. Somos amigos 
de infância, portanto, temos ligações muito antigas, e 
não gostaria de deixar de fazer uma observação so-
bre o Ano Joaquim Nabuco, ou seja, Joaquim Aurélio 
Nabuco de Araújo, que tanto engrandeceu a política 
brasileira. Não somente ele; seu pai foi conselheiro do 
Império por longo período. Assim, também homenageio 
a figura do intelectual, do pensador, do internacionalis-
ta, do grande escritor que foi Joaquim Nabuco. Muito 
obrigado a V. Exª. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Sr. Presidente, veja o perfil do Senador Marco Maciel, 
do cidadão Marco Maciel. A gente faz um elogio a ele, 
faz o registro da data de nascimento dele, e ele puxa 
para Nabuco. Ele não fez o auto-elogio, ele saiu de 
mansinho, como é sua característica, fugiu de fazer o 
auto-elogio e fez referências a minha família e a Na-
buco, à história de Pernambuco. Então este é o perfil 
do Senador e do cidadão Marco Maciel. 

Eu concedo um aparte, com a permissão do Sr. 
Presidente, ao Senador Cristovam, querendo antes 
agradecer ao Senador Cristovam por eu estar neste 
momento na tribuna. Este momento era, por inscri-
ção, do Senador Cristovam, e ele, em função também 
da nossa amizade, me cedeu esta oportunidade que 
agradeço. 

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Roberto, eu agradeço e fico muito feliz por ter-lhe 
cedido, apesar de estar com a agenda muito apertada, 
com compromisso fora do plenário, eu agradeço, pela 
chance que eu tenho de fazer este aparte em relação 
ao nosso amigo, mais amigo ainda do que Senador, 
Marco Antonio Maciel. Eu fico preocupado porque os 
70 anos dele significam que eu já o conheço há 50 – 
talvez até uns dois anos mais –, o que é muito tem-
po, meu caro. Faz tanto tempo que quando não estou 
em público, eu o chamo de Marco Antonio, não de 
Marco Maciel, porque esse era o nome que ele tinha 
até realmente dar o salto na política. E tenho gran-
des lembranças dele, às vezes, em lados separados 
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na política estudantil, mas sempre uma figura digna, 
respeitada, que, ao longo de toda essa sua trajetória, 
como o senhor mesmo disse, não tem uma mácula de 
nenhuma espécie.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Nem um arranhão sequer.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Isso 
é algo que eu quero, Marco Antonio, Senador Marco 
Maciel, dizer que orgulha muito os que o conhecem, 
os que prezam da sua amizade, sua gentileza, seu 
carinho. Eu lembro, eu estudante, o senhor, Deputa-
do estadual, com vinte e poucos anos... Com quantos 
anos Deputado estadual?

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Vinte e três 
anos.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Vinte e 
três anos, Deputado estadual, eu esperando o ônibus 
na Avenida Rui Barbosa, o senhor parou no fusquinha 
e me deu carona. Ou seja, um tempo que faz tempo, 
mas um tempo que permite que a gente se reencon-
tre aqui. Seu primeiro pé-de-boi, como era chamado 
aquele carro. Um tempo que passou e finalmente nos 
encontramos, inclusive com meu querido amigo Ro-
berto, que, por coincidência, esteve numa sala em que 
eu era professor na Universidade Católica de Pernam-
buco. Mas é para dizer da minha admiração. Também 
não vou estar presente no seu aniversário, mas fique 
certo de que nós todos temos orgulho do seu traba-
lho, da sua carreira como, talvez, um símbolo de uma 
geração inteira de pernambucano.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 
do orador.) – Nobre Senador Cristovam Buarque, vou 
agradecer em rapidíssimas palavras as generosas 
referências que V. Exª fez a meu respeito. Gostaria de 
lembrar, para orgulho nosso, o fato de V. Exª ser per-
nambucano, casado com uma pernambucana, que foi 
professora de minha filha mais velha, a Gisela, e muito 
me sensibiliza seu depoimento, recordando priscas 
eras, tempo em que estávamos iniciando não somente 
a vida universitária, mas especialmente a nossa vida 
pública, muitas vezes sem saber, mas, na realidade, 
iniciando a vida pública. Há uma parêmia latina, que 
não sei se vou me lembrar agora totalmente, que diz 
assim: politicum non fit, sed nascitur. Ou seja, o político 
não se faz, nasce. Então, como é o caso do Senador 
Roberto Cavalcanti, do Senador Cristovam Buarque, 
talvez o meu, de uma hora para outra, nos converte-
mos em políticos, sem que talvez tivesse isso como 
um destino marcado em nossas vidas. Mas o certo é 
que isso ocorreu, ingressamos na vida pública, e acho 
que, de alguma forma, estamos dando uma contribui-
ção para melhorar o País e suas instituições.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB - 
PB) – Com a permissão do Sr. Presidente, eu gostaria 
de ter um aparte do Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – Sena-
dor Roberto Cavalcanti, quero também participar da 
homenagem que V. Exª faz ao Senador Marco Maciel, 
quando, neste final de semana, o jornalista Mauro 
Santayana fez um artigo sobre a maneira discreta e 
competente que caracteriza a ação do Vice-Presidente, 
do Ministro da Educação, do Governador, do Senador 
Marco Maciel, e o fez de uma maneira muito precisa 
e adequada. Eu sou do Partido dos Trabalhadores e, 
quando entrei aqui no Senado, tinha no Senador Marco 
Maciel o Líder do PFL e Líder do Governo Fernando 
Collor de Mello. Eu aqui quero dar o meu testemunho 
de que, desde aquele momento, sempre mantive com 
o Senador Marco Maciel uma relação de muita cons-
trução para atingirmos objetivos maiores para o Brasil. 
Exemplo disso foi quando eu aqui apresentei a primeira 
proposta de garantia de renda mínima, através de um 
imposto de renda negativo, e comecei a dialogar com 
os 81 Senadores. E eis que o Senador Marco Maciel, 
como Líder do Governo, me disse: “Olhe, Senador Su-
plicy, considerando a importância da sua proposição, eu 
gostaria de convidá-lo para fazermos uma reunião com 
todos os Senadores da Base do Governo, e que isso 
possa ser feito, por exemplo, na biblioteca do Senado, 
ali numa sala especial. Há adequação para isso”. E as-
sim o fizemos. E ali todos os Senadores que apoiavam 
o Governo Fernando Collor tiveram a possibilidade de 
me ouvir, e, no dia 16 de dezembro daquele ano, de-
pois de ser aprovada por consenso na Comissão de 
Assuntos Econômicos, a proposta, na sua primeira 
versão, foi aprovada aqui no plenário, depois de quatro 
horas e meia de debate. Mas foram inúmeras as outras 
oportunidades, inclusive quando da votação do outro 
projeto da renda básica de cidadania, enquanto que, no 
primeiro projeto, ele próprio, como Líder, disse: “Olhe, 
eu vou me abster”. Da segunda vez, entretanto, todos 
os Senadores aprovaram, inclusive porque o Relator 
foi o Senador do PFL Francelino Pereira, que também, 
com muita sabedoria, disse: “Olhe, Eduardo, é uma boa 
proposta, mas vamos torná-la compatível com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, dizendo que ela vai ser insti-
tuída por etapas, começando pelos mais necessitados, 
como fazia o Bolsa Escola e depois o Bolsa Família, 
até que um dia seja universal para todos”. E o Senador 
Marco Maciel... Eu aqui ilustro com esse exemplo, mas 
são muitos outros exemplos de diálogos construtivos 
que aqui tivemos, inclusive como Vice-Presidente, nas 
ocasiões em que eu, como Senador do PT, com ele 
dialoguei. Ele era o Vice-Presidente do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso. Sempre tivemos um diálogo 
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em defesa do interesse público da forma maior. Então, 
também quero reconhecer o sério trabalho que ele faz, 
dignificando o povo de Pernambuco.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, também peço permissão para 
ouvir o aparte do Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Sr. Presiden-
te, vou ser rápido. Agradeço, Senador Roberto Ca-
valcanti. Surpreendi-me com a mensagem de V. Exª 
em homenagem ao Senador Marco Maciel, pelo seu 
futuro aniversário.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Futuro próximo.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – E nós tivemos 
a gratificação de votar a PEC da Juventude. Ele é o 
eterno jovem, pela inteligência, pela visão política, pela 
delicadeza, pelo amor que tem à causa pública. Então, 
essa juventude nunca abandonou o Senador Marco 
Maciel. Eu fico feliz de dizer que ele é jovem. Setenta 
anos não envelhecem ninguém. Para ser jovem, precisa 
ter idade; para ser velho, não precisa. Então, a juven-
tude do Senador é permanente. Eu tenho admiração 
não só por ele, mas pelo casal. A esposa dele é uma 
dama perfeita, que o acompanha em todos os fatos. 
Foi o que mais demonstrou lealdade eficiente quando 
era Vice-Presidente da República. E esse exemplo fi-
cou fixado na memória de todos os políticos do País, 
e todos gostariam de, quando ocupar um cargo de 
importância, seguir o exemplo de Marco Maciel. Eu 
convivi algum tempo com ele no Partido do PFL e, 
até hoje, peço a bênção para ele, perguntando-lhe e 
consultando-o sobre qual o melhor caminho nas deci-
sões importantes desta Casa. Que Deus o abençoe, 
que ele seja sempre um homem autêntico e que seu 
aniversário volte sempre para trás.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Senador Romeu Tuma, sem dúvida, o Senador 
Marco Maciel é um eterno jovem, até porque tem um 
compromisso de estar nesta Casa por mais tempo do 
que o grande arquiteto Niemeyer. Niemeyer traçou to-
das essas linhas belíssimas e está aí com 102 para 
103 anos. Então, nós vamos ter Marco Maciel, sem 
dúvida, neste nosso Plenário por pelo menos mais uns 
32, 33 anos, porque é a distância que o separa de um 
arquiteto ativo profissionalmente de um Senador ativo, 
que é o Senador Marco Maciel.

Eu, com permissão do Presidente, cedo a palavra 
ao Senador Alvaro Dias, não sem antes ouvir o Sena-
dor Marco Maciel. Parece que estava querendo falar 
alguma coisa, mas parece que ele falará por ocasião 
do último orador, porque eu tenho que fazer o meu 
pronunciamento.

Agora eu fiz a minha homenagem, mas o Se-
nador Cristovam Buarque já está batendo no relógio, 
mostrando o compromisso, com que ele me cedeu, 
para que eu seja breve.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ro-

berto Cavalcanti, eu quero ser breve, mas não poderia 
deixar também de manifestar o apreço que tenho, a 
consideração, o respeito e a admiração pelo Senador 
Marco Maciel, um homem cordial, um símbolo da con-
temporização nos momentos de crise, sempre buscando 
alternativas para a conciliação política. Creio que isso 
é um ponto alto e forte da sua personalidade política, e 
os colegas já se referiram sobre o seu comportamento 
de lealdade absoluta, de fidelidade à missão que exer-
ce. Como Vice-Presidente da República, tornou-se o 
exemplo sempre citado de lealdade política e de fide-
lidade ao projeto de Nação. Os nossos cumprimentos 
a Marco Maciel por sua postura ética, por seu gosto 
pela leitura, por sua disposição para o aprimoramen-
to através do estudo e da pesquisa. É um intelectual, 
é um homem da Academia Brasileira de Letras, é um 
talento no Senado Federal, cultura exemplar. Portanto, 
os nossos cumprimentos e as nossas homenagens. 
Um exemplo de homem público neste País.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Nobre Senador Roberto Cavalcanti, quero 
aproveitar a ocasião em que V. Exª recebeu apartes do 
Senador Eduardo Suplicy, do Senador Romeu Tuma e 
do Senador Alvaro Dias, para também agradecer às 
generosas manifestações de apreço e amizade que 
demonstraram com relação a minha vida pública. Devo 
dizer que já convivo há muito tempo com os Senado-
res que acabam de apartear V. Exª. Do Senador Alvaro 
Dias, eu me lembro, na década de 1980 para 1990, 
o papel importante que ele teve na administração do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Do Senador 
Romeu Tuma não preciso dar mais detalhes, porque, 
além de ser um grande especialista em questões de 
segurança pública, também é um Senador assíduo, 
dedicado e que tem cumprido com talento, engenho e 
arte o seu mandato na Casa de Rui Barbosa, a Casa 
da Federação, que é o Senado Federal. Do Senador 
Eduardo Suplicy, primeiro representante do Partido 
dos Trabalhadores no Senado Federal, em sucessivos 
mandatos, que sempre trouxe a contribuição de sua 
agremiação no exame das grandes questões nacio-
nais. Portanto, agradeço sensibilizado e desvanecido 
as manifestações que acabam de ser proferidas a meu 
respeito. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Senador Marco Maciel, tenho certeza de que, 
na próxima quarta-feira, 21 de julho, V. Exª estará nos 
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braços de sua família, em Pernambuco, nos braços de 
seus eleitores, nos braços de todos os pernambuca-
nos. Não só Pernambuco, mas o Brasil, tem em V. Exª 
uma referência política.

Pernambuco assiste ao trabalho de V. Exª, aqui 
no Senado Federal, como homem partidário, mas que 
acima de qualquer outra politicagem. V. Exª é um ho-
mem que passa ao largo da política, no mau sentido da 
palavra, e abraça o bom sentido da política partidária. 
V. Exª é reconhecido por todos os Partidos, por todos 
os membros desta Casa, por todas as pessoas que 
fazem política no Brasil, principalmente em Pernam-
buco, terra de V. Exª, nossa terra, todos têm em V. Exª 
uma referência que está acima de tudo.

Então, espero que, no dia 21, quarta-feira, V. 
Exª passe nos braços do povo pernambucano e de 
sua família, gozando da saúde e da clarividência que 
V. Exª tem. 

Sr. Presidente, desculpe-me por este momento 
inesperado, criado por nós todos, mas era desejo por 
todos nós. Tenho certeza de que é também o desejo 
de V. Exª. Permita-me somente fazer o meu pronun-
ciamento.

Recebi, poucos ias atrás, uma missão que julgo 
da maior relevância. Fui indicado pelo Presidente da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Garibaldi 
Alves Filho, para relatar o Projeto de Lei do Senado nº 
117, de 2010, projeto difícil para cuja relatoria pretendo 
ouvir representantes dos mais diferentes segmentos 
operacionais do setor, tais como: a Marinha do Bra-
sil, o pessoal da praticagem, armadores, sindicatos e 
associações.

De autoria do Senador Demóstenes Torres, o 
referido Projeto altera a Lei nº 9.537, de 11 de dezem-
bro de 1997 – a lei que dispõe sobre a segurança do 
tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional 
– para, segundo a justificação do projeto, estimular a 
livre concorrência no serviço de praticagem. É um pro-
jeto extremamente difícil, para o qual terei o máximo 
empenho em fazer a melhor relatoria, sem macular a 
origem do projeto, com o maior respeito ao Senador 
Demóstenes Torres.

Nas próximas semanas, devo me debruçar se-
riamente sobre o assunto, de maneira a garantir um 
parecer que verdadeiramente atenda aos mais eleva-
dos interesses do Brasil. O tema me atrai, aprioristica-
mente, pela interface com a necessidade de aprimo-
ramento e barateamento dos custos decorrentes da 
nossa infraestrutura. 

Não por acaso, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
falado com alguma frequência, desta tribuna, sobre 
a necessidade de aprimorarmos a infraestrutura de 
nosso País, muito especialmente aquela relacionada 

à logística de transportes, sob o risco – um altíssimo 
risco – de não conseguirmos sustentar um ritmo ace-
lerado de desenvolvimento.

Nas últimas semanas, a euforia pelo crescimento 
de 9% no primeiro trimestre deste ano tem sido enorme. 
Já se fala que, em 2010, na comparação com o ano 
anterior, o Brasil deverá crescer alguma coisa entre 
6% e 7% e até mais de 7% ao ano. Mas o problema, 
Sr. Presidente, é que esses níveis de crescimento não 
poderão ser mantidos no médio e no longo prazos, se 
nossa infraestrutura não estiver suficientemente forte 
para ampará-los e dar-lhes sustentabilidade.

Nesse sentido, há dois obstáculos a serem re-
movidos. De um lado, o patamar ainda baixo em que 
se situam os investimentos. De outro, os entraves bu-
rocráticos com que continuam a se defrontar todos 
aqueles que querem tão somente produzir riquezas 
em nosso País.

No que diz respeito aos investimentos, eu pode-
ria citar uma infinidade de números para demonstrar 
cabalmente o quanto eles são insuficientes.

Não quero, porém, abusar da paciência de meus 
Pares, de modo que faço uma única comparação elo-
quente por si mesma. Investimos em infraestrutura, 
vejam só, Srªs e os Srs. Senadores, 2% de nosso 
Produto Interno Bruto. Isso significa um terço do que é 
investido pelo China e metade do que é investido pela 
Índia, para ficar apenas com dois companheiros do 
chamado BRIC, o conjunto de quatro países – Brasil, 
Rússia, Índia e China – para os quais têm-se voltado 
as atenções do mercado internacional.

Quanto aos entraves burocráticos, são por demais 
conhecidos de forma que, também nesse caso, não 
vejo necessidade de entrar em muitos detalhes. Basta 
dizer, Srªs e Srs. Senadores, que estudo recente do 
Banco Mundial classificou o Brasil como um dos países 
mais burocratizados do mundo. Cerca de 5% do nosso 
PIB são desperdiçados anualmente com esdrúxulas e 
desgastantes exigências burocráticas.

É claro que cabe uma confrontação dos dois nú-
meros que apresentei. Veja bem, Sr. Presidente: inves-
timos em infraestrutura, a cada ano, 2% do nosso PIB. 
No mesmo período, simplesmente, jogamos no ralo, 
por conta da burocracia, um valor duas vezes e meia 
maior: 5% do PIB. Não poderia haver maior evidência 
de que alguma coisa está errada – e muito errada – 
tanto com os investimentos em infraestrutura, que são 
muito baixos, quanto com o desperdício associado à 
burocracia, que é muito alto.

E se esse quadro de falta de investimento e des-
perdício pode ser observado em relação à infraestru-
tura de modo geral, ele é particularmente perverso, 
Srªs e Srs. Senadores, no caso do setor portuário. Já 
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tive oportunidade de citar aqui, há cerca de 30 dias, 
um estudo elaborado pela Ipea (Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada), intitulado Portos Brasileiros: 
Diagnóstico, Políticas e Perspectivas. Pois bem.

As conclusões do estudo são tão assustado-
ras, tão terríveis, que me vejo obrigado a voltar ao 
assunto.

Diz o Ipea, Sr. Presidente – e observe que se 
trata de um órgão do próprio Governo –, que, se o 
Brasil crescer no patamar de 4% a 5% ao ano pelos 
próximos cinco anos, viveremos um verdadeiro apagão 
logístico. Um apagão decorrente de problemas incon-
tornáveis na infraestrutura e, muito especificamente, 
na área dos portos.

O estudo apresenta uma lista de 265 obras con-
sideradas urgentes, inadiáveis, imprescindíveis ao bom 
desempenho do setor portuário. Obras com um custo 
total estimado de R$42 bilhões.

Para fugirmos de um apagão logístico daqui a 
menos de cinco anos, precisamos de 265 obras no 
setor portuário. O PAC nos oferece 51. Precisamos de 
R$42 bilhões; o PAC nos oferece cerca de 10.

Na área de dragagem e derrocamento, são neces-
sárias 46 obras, que custariam R$2,3 bilhões. Delas, 
foram incluídas no PAC 19, com um custo estimado 
de R$1,5 bilhão.

Quanto às obras de acesso por rodovias e ferro-
vias, das 45 que se fazem necessárias, estão no PAC 
14. Para executar todas as obras previstas, precisaría-
mos de R$17,3 bilhões. No PAC, temos 6,7 bilhões.

Logo, é preciso que o próximo Presidente da Re-
pública esteja comprometido com a ideia de aumentar 
a musculatura do PAC, mediante a injeção de recursos 
complementares, de modo a permitir a eliminação dos 
principais gargalos da infraestrutura portuária.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Roberto Cavalcanti, quando julgar oportuno, V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pois não, Senador Mozarildo, pode ser agora.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Estou 
ouvindo o pronunciamento de V. Exª, o que pouca gen-
te faz com tanta serenidade e até isenção, porque não 
se pode dizer que V. Exª seja um adversário do atual 
Governo. Pelo contrário. Então, V. Exª faz uma análise 
serena, como sempre têm sido os seus pronunciamen-
tos aqui, e mostra claramente, desnuda para o País o 
caos em que estamos na questão da infraestrutura, de 
modo geral – em portos, em aeroportos. Veio agora a 
declaração do Presidente da Fifa de que não temos 
aeroportos para a Copa de 2014. Mas isso quanto à 
Copa de 2014. E o nosso dia a dia? V. Exª está colo-
cando com muita clarividência. Quer dizer, o próximo 

Presidente, seja ele quem for, vai herdar, aí sim, uma 
herança maldita de oito anos de Governo em que foi 
feita a base apenas de fazer uma “política social” – en-
tre aspas – que não mudou o perfil do País.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Senador Mozarildo, V. Exª também fala de for-
ma serena, mas V. Exª pinçou uma frase de que eu, 
lamentavelmente, tenho que discordar: de que é uma 
“herança maldita”. Digo que seria uma herança ben-
dita, porque, na verdade, qualquer que seja o próximo 
Presidente da República, ele herdará um País em ple-
no crescimento, e é exatamente esse crescimento que 
está fazendo com que haja essa sobrecarga e essa 
necessidade de infraestrutura.

Os jornais de hoje trazem, por exemplo, o conges-
tionamento dos portos em função da safra do açúcar. É 
mérito da nossa safra. O nosso País é abençoado por 
Deus. Eu não gostaria de partidarizar, de polemizar, 
mas, na verdade, eu gostaria de defender o Governo 
do qual faço parte no sentido de...

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 
elogiei V. Exª.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – ...de que tudo isso que estamos solicitando, tudo 
isso que estamos clamando é exatamente em função 
desse crescimento. Se não houvesse desenvolvimen-
to, se nos últimos oito anos não tivéssemos a conti-
nuidade de um trabalho dos oito anos anteriores – eu 
reconheço... Na verdade, vamos considerar esses 16 
anos que foram bons anos para o Brasil, em virtude 
dos quais, o Brasil vive hoje um momento de esplen-
dor reconhecido mundialmente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O 
que extraio do pronunciamento de V. Exª é que, na 
verdade, houve um crescimento, mas não houve um 
planejamento para acompanhar esse crescimento. Se 
houvesse um declínio, pior seria ainda. Imagine se 
houvesse um declínio!

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, só para concluir.

Nesse contexto, a ampliação dos recursos aten-
deria as necessidades de dragagem e derrocamento e 
de melhoria dos acessos rodoviários e ferroviários.

Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, para falarmos 
apenas dos investimentos. Mas, na verdade, o estudo 
elaborado pelo Ipea trata também da outra questão 
que abordei anteriormente, aquela relacionada aos 
entraves burocráticos.

Dizem que os pesquisadores do Ipea, com todas 
as letras, que os problemas de gestão existentes nos 
portos brasileiros são de extrema relevância. Esses 
problemas, quase todos decorrentes de uma burocracia 
pesada e anacrônica, acabam provocando atrasos ina-
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ceitáveis no embarque e desembarque de mercadorias 
e um aumento injustificado nos custos de transporte. 
Ou seja, contribuem enormemente para o famigerado 
custo Brasil, que tanto dificulta o nosso relacionamento 
comercial com as outras Nações.

Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, não há como tergiversar sobre o assunto. Devemos 
enfrentar a questão com muita seriedade, com grande 
senso de responsabilidade.

É urgente, é inadiável que se façam os investi-
mentos necessários na área de infraestrutura, espe-
cialmente no setor portuário. E também é urgente, tam-
bém é inadiável que se removam todas as dificuldades 
burocráticas que se colocam, hoje, contra os setores 
produtivos do País.

Ação por ação, medida por medida, projeto por 
projeto, estou certo de que ainda venceremos esse 
verdadeiro monstro que é o excesso de burocracia 
em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor, na tar-
de de hoje, foi por demais generoso comigo no tempo 
concedido.

Mais uma vez, peço desculpas ao Senador Cris-

tovam por ter invadido o seu precioso tempo.

Muito obrigado.

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

Nós já lamentamos que, em 2011, V. Exª não esteja 

na Casa, representando com grandeza a grandeza do 

Estado da Paraíba.

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

Expediente.

Senado Federal, 13 de julho de 2010.

Foram encaminhados à publicação os Pareceres 

nºs 1.044 a 1.046, de 2010, das Comissões de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania; de Educação, Cultura e 

Esporte; e Diretora, sobre o Projeto de Resolução nº 

2, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que 

cria o Programa Jovem Cidadão Brasileiro no Sena-

do Federal.

São os seguintes os pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis 
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, 
“d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Continuando a lista de oradores inscritos, concedo a 
palavra ao Senador Cristovam Buarque, Senador da 
República que representa o Distrito Federal e o PDT, 
partido criado pelo líder Leonel de Moura Brizola.

Cristovam Buarque, sem dúvida nenhuma, nin-
guém o excede em amor à educação, nos dias de hoje 
e no passado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado. É sempre gentil o senhor, Senador 
Mão Santa.

Senador, venho hoje aqui lembrar o 20º aniversá-
rio do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Faz 
vinte anos que o Brasil dispõe de um dos instrumentos 
mais – não posso dizer eficazes – consistentes, bem 
feitos, de proteção da criança e do adolescente. E, vinte 
anos depois, é claro que a gente tem que reconhecer 
que a simples existência já foi um marco, mas que a 
sua existência serviu para dar consciência à popula-
ção brasileira da necessidade de cuidar melhor das 
crianças e dos adolescentes do Brasil.

Mas, lamentavelmente, nestes vinte anos, nós 
deixamos grandes marcas negativas na maneira como 
o Brasil trata as suas crianças, as nossas crianças. E 
nós deixamos ainda pendentes ações fundamentais 
para que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, se transforme, de fato, em um instrumento que 
nos permita dizer que, no Brasil, nós respeitamos, nós 
cuidamos, nós apoiamos, nós educamos, nós protege-
mos nossas crianças e nossos adolescentes.

Até hoje, apesar do ECA, nós temos todas as in-
formações, todos os dias, de quantidade de violências 
contra as nossas crianças e adolescentes, violências 
físicas, até assassinatos de crianças, e assassinatos 
de crianças nas ruas, e assassinatos de crianças como 
soldados em guerras infantis que a gente vê aconte-
cer na África. O Brasil tem um exército de crianças 
no tráfico.

A gente não pode dizer que, depois de vinte anos, 
o ECA surtiu o efeito que aqueles que o criaram dese-
javam, mesmo que tenhamos de respeitar, reconhe-
cer e agradecer aqueles que ajudaram a fazer esse 
Estatuto. Neste momento em que nós comemoramos 
vinte anos da existência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, neste 13 de julho, é preciso agradecer a 
todos os que o fizeram possível.

O ECA tem um dimensão do tipo do Ficha Limpa, 
a importância desses grandes marcos para mudar os 

costumes, mas não conseguiu ainda mudar suficiente-
mente. Este nosso Brasil ainda não é o País da criança. 
Ainda não é um País que seja um exemplo mundial de 
atenção e cuidado para com as crianças. Não é. Não 
somos. E temos de reconhecer para, aprendendo isso, 
pedirmos desculpas e mudarmos. E é um pouquinho 
sobre essa mudança que eu quero falar.

O ECA precisa deixar de ser apenas um esta-
tuto de proteção contra a violência às crianças e se 
transformar em um estatuto do cuidado às crianças, do 
cuidado, de como cuidá-las desde o momento em que 
nascem e até antes do nascimento. Para isso, o ECA 
tem de se transformar em um instrumento de garantia 
de educação de qualidade para todas as crianças, e 
com a mesma qualidade. O ECA não será um estatuto 
suficiente enquanto neste País houver criança fora e 
dentro da escola; enquanto houver criança em escolas 
boas e essa invenção brasileira de escola ruim, porque 
essa é uma invenção brasileira. Porque escola ruim 
é uma fantasia. Escola ruim não é escola... Chamar 
não escola de escola ruim é uma invenção brasileira. 
Uma invenção pela qual nós temos de pedir descul-
pas ao mundo.

O ECA não será um estatuto correto enquanto 
não cuidarmos das crianças desde que nascem, nos 
seus primeiros meses de vida, nos seus primeiros 
anos, na sua pré-escola, na sua escola fundamental 
e em seu ensino médio. É a isso que o ECA precisa 
chegar. É aí que ele precisa chegar! E, em vinte anos, 
não chegamos. Vinte anos depois do ECA, apesar 
da proteção que hoje se pode dizer que temos dado 
a certas crianças em situação de alto risco, como na 
redução do trabalho infantil, mas não à abolição ainda, 
nós ainda temos, vinte anos depois, crianças fora da 
escola. Calculam-se aqui cinco milhões - é muito esse 
número -, fora da escola. Mas, mais grave do que isso, 
invisível: nós temos 20, 25, talvez 30 milhões de crian-
ças que entraram na escola, mas não estão na escola. 
E não estão na escola ou porque abandonaram antes 
dos 18 anos – portanto, não estão na escola –, ou fre-
quentam a escola de maneira irregular – portanto, não 
estão na escola –, ou a frequentam de maneira regular, 
mas não o dia inteiro – portanto, não estão na escola 
–, ou até frequentam o dia inteiro, mas sem aulas por 
falta de professores, ou sem razão para estudar por 
falta de acompanhamento a essas crianças.

Depois de vinte anos, Senador Alvaro Dias, o 
ECA, que foi um grande passo, não cumpriu aquilo 
com que sonhavam os que tentaram e conseguiram 
fazê-lo lei. O ECA não se fez realidade. Nós estamos 
engatinhando muito pouco ainda na, de fato, garantia 
do atendimento, do cuidado, da proteção, da educação 
das crianças e dos adolescentes no Brasil.

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 35549 

Por isso, é preciso comemorar os vinte anos, ob-
viamente, porque foi um passo, como foi um passo, 122 
anos atrás, a abolição da escravatura; mas um passo 
incompleto. O ECA corresponde ainda menos do que 
a Lei Áurea foi para a abolição da escravatura - que, 
a gente sabe, não foi nem tanto assim -, quando com-
parado com o que era preciso fazer para resgatar e 
dar ao povo negro a mesma igualdade que tem com 
as outras raças do Brasil.

Quero concluir em breve, Senador Mão Santa, 
mas eu gostaria muito de ouvir a palavra do Senador Al-
varo Dias, que certamente enriquecerá a minha fala.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – É um apar-
te curtíssimo, Senador Cristovam, apenas para dizer 
que gostei muitíssimo da frase de V. Exª no Twitter: 
“O Brasil ficou em 8º lugar na Copa do Mundo, e fi-
camos tristes; fica em 85º lugar em educação, e não 
há tristeza”. Acho que essa frase tem profundidade. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mui-
to obrigado, Senador, e é um prazer ser seu seguidor 
e saber que o senhor é meu seguidor no Twitter.

Mas, Sr. Presidente, o que eu quero falar aqui é 
de duas coisas, duas leis, Senador Mozarildo, que, a 
meu ver, ajudariam muito a completar o ECA.

A primeira é a criação da agência nacional de 
proteção da criança e do adolescente. Nós temos o 
Conanda – conselho. Conselho não tem mãos, não 
tem braços, não tem pernas, não tem corpo, não tem 
força. O Conanda é um conselho fundamental e tem 
prestado grandes serviços, mas não tem poder. Nós 
temos conselho das mulheres, mas nós temos uma 
secretaria que cuida dos assuntos das mulheres. Nós 
temos conselhos para zelar pela igualdade racial, 
mas temos um ministério que cuida dos problemas 
da desigualdade racial. Nós temos agência da água, 
agência da energia, agência das telecomunicações. 
São órgãos com poderes para fazer com que a Nação 
brasileira cuide da sua água, da sua energia, das suas 
telecomunicações, da sua população marginalizada, 
por razões raciais ou por razão de gênero.

Por que nos negamos a ter uma agência – para 
não dizer mesmo um ministério – da criança e do ado-
lescente? Por que as ONGs que cuidam das crianças 
são contra a criação dessa agência? Por que acham 
que vão perder poder? Mas essas ONGs existem para 
ter poder ou para cuidar das crianças? Por que acham 
que vão deixar de ter uma função? Então, elas não vão 
querer que as crianças sejam protegidas, porque, quan-
do elas o forem, não terão mais necessidade delas?

Ora, o grande sonho de uma ONG é ficar desne-
cessária porque a sua finalidade já passou a ser uma 
prática. Existiam ONGs pela abolição da escravatura. 

Elas devem ter feito uma imensa festa no dia 13 de 
maio quando disseram: “Não é mais necessário ONG 
contra a escravidão, porque a escravidão deixou de 
ser aceita”.

Uma ONG que se preocupa em continuar viva e 
quer com isso manter o problema não merece existir. 
Não merece existir. A ONG merece existir quando ela 
luta no dia a dia cuidadosamente para resolver peque-
nos pontos dos problemas, mas quando ela sonha e 
luta radicalmente para que não mais precise existir 
no dia em que este País for decente. Como o Bolsa 
Família, o ideal é o dia em que o Brasil não precisar 
mais. Como as cotas para negros, o ideal é o dia em 
que não precisar mais. 

Lamentavelmente, eu não vejo apoio dos órgãos, 
das agências de aconselhamento dos problemas de 
criança e de adolescente para a criação de uma agên-
cia. Uma agência que, ao lado do Presidente, aja como 
se fosse um Ministério. Aja e não apenas aconselhe. 
Uma agência que, no dia em que o Presidente ler no 
jornal que aconteceu alguma coisa contra as crianças, 
ele saiba o número para o qual telefonar e dar ordem: 
“Resolva isso!” Para o Conanda, ele não pode fazer. É o 
contrário. O Conanda é que aciona, como conselho. 

E o meu projeto de lei que cria o conselho deixa 
claro: o Conanda será parte fundamental da gestão 
dessa agência. Eu peço que as pessoas do Conanda 
entendam o papel dessa agência. Eu peço que os con-
selheiros tutelares, que não têm sido atendidos como 
deveriam, que eles procurem apoiar a existência des-
sa agência. Se houvesse uma agência de proteção da 
criança e do adolescente, tenho certeza de que os con-
selhos tutelares hoje estariam muito melhor atendidos 
e em melhor funcionamento, Senador Tuma.

E a segunda coisa que eu acho que complemen-
taria o ECA, depois de vinte anos, além da Agência de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, Senador Mo-
zarildo, um outro projeto meu, que é fazer com que a 
educação seja igual para todos. O ECA não é eficiente, 
como deveria, enquanto existir escola boa para uns e 
escola ruim para outros. Aluno bom e aluno ruim sem-
pre vai acontecer. Aí não adianta. Aluno bom e aluno 
ruim sempre vai ter. Tem um que tem talento, tem outro 
que não tem talento; tem um que tem persistência, tem 
outro que não tem persistência; tem um que tem voca-
ção, tem outro que não tem. Não queremos igualdade 
entre as pessoas, mas a igualdade nas condições que 
as pessoas recebem, sim.

Não há por que a gente aceitar que rico tem es-
cola boa e pobre tem escola ruim. Não adianta. A gente 
pode até aceitar que certos meninos mais geniais vão 
aproveitar melhor a escola do que outros que não são 
geniais, mas não pela renda da família, não pela cidade 
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onde moram. Escola tem que ser com a mesma quali-
dade. Eu não disse igual, porque a gente tem de dar a 
liberdade pedagógica, para que uma escola tente um 
método, outra escola tente outro método; uma escola 
dê mais ênfase a um aspecto, outra dê mais ênfase à 
outra disciplina, mas da mesma qualidade.

Isso se consegue com duas leizinhas; aliás, uma 
lei com dois temas, Senador Valter, que está em an-
damento aqui. Uma cria a Carreira Nacional do Ma-
gistério. Professor não pode continuar sendo de uma 
carreira municipal, porque, enquanto for municipal, é 
desigual de uma cidade para outra, porque as cidades 
são muito desiguais. Ninguém aceita Banco do Brasil 
municipal; ninguém quer universidade municipal nas 
federais. A gente quer as escolas técnicas federais e 
a gente adora o Colégio Pedro II, os colégios militares, 
as escolas de aplicação.

O Brasil tem 200 escolas de educação de base 
federais. São as melhores na média do Ideb. Estão aci-
ma das particulares. Por que, em vez de 200, a gente 
não tem 200 mil, que é o número de escolas públicas 
deste País? Agora, não façamos demagogia. Para isso, 
para isso precisa-se de algumas décadas, pelo menos 
duas. Mas, em 20 anos, a gente pode fazer com que 
todas as escolas deste país sejam tipo o Colégio Pe-
dro II e – vou dizer – melhor ainda do que hoje o Co-
légio Pedro II, que está precisando de muito apoio. A 
gente pode fazer com que todas as escolas públicas 
deste País sejam iguais às escolas de aplicação das 
universidades.

A melhor escola de todas no Ideb foi uma escola 
de aplicação em Pernambuco, que pertence à Univer-
sidade Federal de Pernambuco. Por que não se pode 
fazer todas assim? Basta uma carreira nacional do 
Magistério e ampliar para o País esses professores 
que são federais das escolas técnicas, que são fe-
derais das escolas de aplicação, que já são federais 
do Colégio Pedro II, que já são federais dos Colégios 
Militares, e ampliamos para o País. Cem mil por ano, 
numa carreira nova. São dois milhões o total. Impos-
sível encontrar mais de 100 mil jovens capazes de ser 
bons professores hoje, numa carreira nova, mesmo pa-
gando um bom salário, porque o bom salário não vai 
ser igual ao do Ministério Público, ao do Senado, da 
Câmara. Não vai ser, para a gente atrair esses jovens 
para lá. Mas que seja de R$4 mil, que é o salário mé-
dio aqui em Brasília, que é o salário médio do Colégio 
Pedro II, a gente consegue atrair 100 mil professores 
por ano. Em 20 anos, são dois milhões. A gente pode 
fazer com 100 mil professores, 10 mil escolas com 
esses professores. Em 20 anos, são 200 mil. A gen-
te pode atender a 3 milhões de crianças com 100 mil 
professores. Em 20 anos, serão 60 milhões de crian-

ças. E a gente pode atingir 250 cidades por ano. Em 
20 anos, serão 5.564.

O que a gente precisa fazer? A carreira nacional 
do magistério, contratando 100 mil novos professores 
por ano e concentrando esses professores nas mesmas 
cidades em todas as suas escolas daquelas cidades. 
Quando se faz concurso para o Banco do Brasil, você 
não trabalha onde você quer. Você trabalha onde o 
Banco do Brasil manda. 

Você já faz o concurso sabendo para onde vai. Se 
você não quer ir àquele lugar, você avisa: “Não faça o 
concurso”. Se faz o concurso é porque quer ir para ali. 
Serão 250 cidades por ano; 100 mil novos professores; 
três milhões de crianças; 10 mil escolas rapidamente, 
porque 20 anos é pouco, o mesmo tempo que tem o 
ECA, 20 anos – parece que foi ontem. Eu participei 
disso. Assim, a gente chegaria lá.

Agora não adianta colocar esses professores 
magistrais, bem preparados, bem remunerados se a 
escola estiver caindo aos pedaços, se a escola não 
tiver os equipamentos modernos, porque hoje educar 
não se faz com quadro- negro apenas, tem que ser 
com televisão e computador. Então, precisa, além da 
Carreira Nacional do Magistério, um programa federal 
de qualidade escolar em horário integral, nessas mes-
mas 10 mil escolas, nessas mesmas 250 cidades, para 
esses mesmos 100 mil professores e esses mesmos 
três mil meninos e meninas.

Ao longo de 20 anos, o tempo que a gente tem o 
ECA, a gente teria o ECA completo. Eu não penso que 
possa ser feito em menos, não por falta de dinheiro, 
porque isso não custa tanto, mas por falta dos recursos 
humanos, porque eles não existem hoje na quantidade 
de que a gente precisa.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a falar, mas 
quero obviamente ouvir o aparte do Senador Valter e 
depois do Senador Suplicy.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 
Cristovam Buarque, V. Exª foca bem o grande pro-
blema que é enfrentado por crianças e adolescentes 
brasileiros, especialmente aqueles que nós podemos 
dizer que não estão na linha da pobreza, porque essa 
é uma discussão já ultrapassada. Mas, na verdade, se 
encontram no limite da exclusão. E V. Exª dá o diag-
nóstico correto: a escola. O caminho é a escola. Não 
tenho a menor dúvida. E nós temos que realçar que 
existem alguns progressos extraordinários na área da 
educação que merecem ser aplaudidos, um deles é a 
avaliação, o Ideb. Eu não tenho a menor dúvida. O dia 
que foi instituído o Ideb, eu subi a essa tribuna para 
aplaudir, sabendo que isso incomodava muito os edu-
cadores que entendem que o educador não deve ser 
submetido à avaliação, a escola não deve ser submetida 
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à avaliação. Eu acho que é um equívoco muito grande, 
porque ambos têm que ser avaliados e isso deve acon-
tecer periodicamente, como de fato está acontecendo. 
Mas quero aqui, para dar suporte à sustentação que V. 
Exª faz, lembrar um exemplo que eu trago lá no meu 
Estado, de um município pequenininho cujo Prefeito 
é meu filho, Beto Pereira – o Município Terenos. Uma 
cidade que tem numerosos assentamentos fundiá-
rios, uma cidade de vocação extremamente rural, e 
lá, quando eu indagava do Prefeito como é que tinha 
sido o desempenho dos seus alunos no Ideb, ele me 
respondia que não havia atendido à expectativa dele. 
E eu, quando fustigava para saber a razão pela qual 
não havia alcançado a meta, ele me respondia: “É 
que nós temos lá dois segmentos sociais: nós temos 
aquele que está no assentamento, que corresponde 
hoje a uma parcela significativa da população, e temos 
aquele da zona mais consistente, da zona mais sólida 
que é o Município e uma colônia antiga de japoneses, 
chamada Colônia Jamic”. Na Colônia Jamic foi im-
plantada a primeira escola de tempo integral de Mato 
Grosso do Sul, nem Campo Grande havia adentrado a 
essa experiência, foi o Município de Terenos o primeiro 
Município a adotar essa experiência. E o que aconte-
ceu? A média do Ideb, dessa escola de tempo integral, 
aproximou-se da média do Governo Federal e a do as-
sentamento ficou lá embaixo; daí o estabelecimento de 
uma média distorcida do objetivo que não alcançou a 
meta fixada pelo Ministério da Educação. Então, veja 
V. Exª: é preciso realmente melhorar a qualidade da 
escola e melhorar a qualidade do ensino; é preciso 
que a escola tenha equipamentos adequados e que 
tenha educadores eficientes, senão não tem solução. 
No caso, por exemplo, dos assentamentos, existe até 
uma escola boa, construída pela administração muni-
cipal. No entanto, as deficiências decorrem não só da 
forma da ocupação, da forma como é montado o as-
sentamento, como este é instituído, como também dos 
professores, que não têm o devido treinamento, que 
estão ali ora com o assentamento, ora surpreendidos 
com outro assentamento, sem preparo etc. Então, acho 
que, na discussão do ensino, é preciso observar rigo-
rosamente a natureza da clientela que vai frequentar a 
escola. Aí, sim, poderemos criar uma escola que tenha 
qualidade, com professor eficiente, que possa dar a 
resposta que toda a sociedade espera. Parabéns a V. 
Exª por mais uma vez abordar um tema de tamanha 
relevância como a educação. E a solução dos graves 
problemas sociais, não tenho dúvida, a esmagadora 
maioria deles passa necessariamente pelo bom de-
sempenho da escola pública. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mui-
to obrigado, Senador Valter. O senhor trouxe diversos 
pontos para refletir. 

Primeiro, quero dizer ao Prefeito Beto que ele não 
precisa se preocupar por não ter conseguido, porque 
é impossível um prefeito conseguir dar o salto sozi-
nho. Não acredito que uma cidade consiga dar o salto 
no Ideb de todas as suas escolas sem o apoio radical 
federal. Pode-se fazer uma escola integral, e é muito, 
muito bom isso, mas o salto virá dos recursos federais. 
Mas não o recurso dinheiro apenas; é o recurso de bus-
car professor no Brasil inteiro, é o recurso de buscar o 
computador no Brasil inteiro, é o recurso da arquitetura 
ser feita conforme o que existe de melhor. 

Segundo, estou de acordo com o senhor de que 
o Ideb é uma das melhores coisas que tivemos. Agora, 
o Ideb é como o termômetro: é muito importante na 
casa que tem crianças doentes um termômetro. Mas 
não cura. O termômetro apenas indica o tamanho da 
febre. Para resolver, é preciso dar o remédio. Nós esta-
mos hoje com um ótimo termômetro, que é o Ideb, mas 
não estamos com os bons remédios que são necessá-
rios. Temos até alguns poucos remediozinhos: temos o 
Fundeb, temos a merenda, temos o livre escolar. São 
aspirinas importantes, mas não fundamentais.

Agora, o que o senhor trouxe mostra como é 
possível, com um gesto, numa escola, dar um salto. 
Se a gente faz numa escola, por que não faz em toda 
cidade? 

Hoje eu conversei com um empresário, Jair Ri-
beiro, que eu não sei se o Senador Suplicy conhece, 
de São Paulo. É um empresário da área de informáti-
ca e que tem se dedicado muito à educação, com um 
programa de adoção de escola. Ele adota escolas. E a 
primeira coisa, sabe qual é? Não é dar equipamentos, 
computador, tampar goteira, não. É levar sistemas de 
avaliação para, com o sistema de avaliação, ir acom-
panhando a escola, e aí ele dá os incentivos.

Hoje eu fiz um desafio para ele: adote uma cidade. 
Por que a gente só adota escolas isoladamente? Adote 
todas as escolas de uma cidade. Claro, uma cidade de 
quatro, cinco escolas, não é difícil. O erro do grande 
Leonel Brizola foi ter feito os Cieps por unidades es-
colares e não por unidades urbanas. Se em vez de ter 
feito 500 Cieps tivesse feito 40 cidades, onde todas as 
escolas da cidade fossem em horário integral, com pro-
fessores de uma carreira especial, diferente da carreira 
tradicional, ninguém teria acabado mais isso.

Nós, no Governo Lula, no primeiro ano em que 
fui Ministro, começamos isso em 29 pequenas cidades 
do Brasil. Pena que leva muito tempo para começar. 
Levamos dez meses, até conseguir o dinheiro do pró-
prio Ministério. Repassamos o dinheiro para os prefei-
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tos em dezembro e, em janeiro, o programa acabou 
quando eu saí.

Hoje, o Presidente Lula poderia ter, Senador 
Suplicy, pelo menos, de 1000 a 1500 cidades onde 
todas as escolas seriam em horário integral e os pro-
fessores teriam uma carreira especial. Provavelmente, 
entre essas 1.500 cidades não estaria São Paulo, não 
estaria Brasília, mas estariam cidades de São Paulo, 
cidades do Distrito Federal. Seria muito bom esse efei-
to de demonstração.

E, finalmente, o Prefeito Beto tem toda razão: há 
duas clientelas, mas essas duas clientelas podem ser 
unificadas quando a escola de uma for igual a outra do 
ponto de vista da qualidade e não do conteúdo. A gente 
pode até tolerar que existam pessoas assentadas, mas 
criança não pode ter escola de assentamento. Escola 
é escola! Não tem diferença de assentamento para 
não assentamento, a não ser no conteúdo. O conteúdo 
pode-se adaptar. O conteúdo lá de Pernambuco não 
é necessariamente o mesmo daqui de Brasília, mas 
o salário do professor tem que ser; a qualidade das 
edificações tem que ser.

Nesta semana, ouvi uma frase: o importante é 
o professor, não interessa o prédio. O importante é o 
professor, mas, assistir à aula com goteira na cabeça, 
não tem menino que assista, por melhor que seja o 
professor. Jogar bola na chuva de vez em quando é 
bom, mas assistir à aula na chuva não é bom nunca.

Então, ou a gente caminha para a federalização 
da educação, com descentralização gerencial... O 
Colégio Pedro II é gerenciado pelo diretor. O Colégio 
Militar aqui de Brasília é gerenciado pelo seu diretor. 
Descentralização gerencial, liberdade pedagógica, mas 
federalização na carreira nacional do magistério e no 
Programa Federal de Qualidade em horário integral. 

Ainda temos um pedido de aparte do Senador 
Suplicy, a quem passo com prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – ES) – Sena-
dor Cristovam Buarque, quero cumprimentá-lo por sua 
dedicação ininterrupta à melhoria das condições de 
educação e boas oportunidades, sobretudo por ocasião 
dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Amanhã, anuncia-se que o Presidente Lula promoverá 
um ato em que encaminhará um projeto de lei relacio-
nado aos 20 anos do ECA, que leva em conta, de um 
lado, um projeto da Deputada Maria do Rosário, bem 
como a proposição que vem sendo objeto de campa-
nha por parte da Xuxa, qual seja, educar e não bater. 
O Presidente Lula assinará um projeto de lei pelo qual 
fica proibido que pais venham a maltratar e a bater em 
seus filhos. Quero dizer que acho isso um bom passo. 
Muitos episódios que têm por vezes chocado a opi-
nião pública brasileira, inclusive de violências como 

as cometidas de maneira atroz pelo goleiro Bruno, ou 
outras formas que têm preocupado tanto e chocado os 
brasileiros, decorrem muito de atitudes que começam 
desde quando somos crianças. V. Exª tem toda razão 
de dizer que o importante é provermos as boas opor-
tunidades e o encaminhamento, inclusive para aquelas 
pessoas que na adolescência, eventualmente, tenham 
cometido alguns delitos e crimes. É tão importante 
que a ênfase seja sobretudo na ressocialização, no 
espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente de 
prover novas oportunidades para que essas pessoas 
possam, depois de eventual período de punição, ser 
reconduzidas ao seio da sociedade de maneira que 
possam realizar trabalhos frutíferos para a sociedade 
e não mais voltados para o crime. Então, quero cum-
primentar V. Exª pelo seu pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado, Senador Suplicy. Creio que é uma boa no-
tícia o que o Presidente Lula fará amanhã. 

Concluo, Senador Presidente, Senador Suplicy, 
dizendo que vamos comemorar os 20 anos do ECA, 
levando em conta o que a gente precisa fazer pelos 
próximos 20 anos. E creio que duas coisas bastariam: a 
criação da Agência Nacional para a Proteção da Criança 
e do Adolescente, que está no Senado, e a aprovação 
da carreira nacional do magistério e do Programa Fe-
deral de Qualidade Escolar em horário integral.

É isso o que eu tinha para dizer. Muito obrigado 
pelo tempo que me foi permitido.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes de dar a palavra a V. Exª pela ordem, quero 
ver se temos oportunidade de empossar o suplente da 
Senadora Ideli Salvatti, que se encontra na Casa.

Encontra-se na Casa o Sr. Belini Meurer, primeiro 
suplente da Senadora Ideli Salvatti, da representação 
do Estado de Santa Catarina, convocado em virtude 
de licença da titular.

S. Exª já encaminhou à Mesa o original do seu 
diploma, que será publicado na forma regimental, e os 
demais documentos exigidos pela Lei.

É o seguinte o Diploma:

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 35553 411ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



35554 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu designo uma comissão formada pelo Senador Al-
varo Dias, pelo Senador Mozarildo Cavalcanti e pelo 
Senador Antonio Carlos Júnior para acompanhar o 
Senador Meurer até a mesa para prestar o compro-
misso legal.

Quero convidar também a Senadora Ideli Salvatti 
para acompanhar o novo Senador. (Pausa.)

Convido todos os Srs. Senadores a ficarem de 
pé, bem como as pessoas que assistem esta sessão 
em nossas galerias.

Convido o Sr. Belini Meurer para prestar o com-
promisso constitucional.

(O Sr. Belini Meurer é conduzido ao Plená-
rio e presta, perante a Mesa, o compromisso.)

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Pro-
meto guardar a Constituição e as leis do País, desem-
penhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o 
povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e 
a independência do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Declaro empossado, no mandato de Senador 
da República, o Sr. Belini Meurer, que, a partir deste 
momento, passa a participar dos trabalhos da nossa 
Casa. (Palmas.)

Podem sentar.
Concedo a palavra ao Senador Meurer.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa 
tarde a todos. Quero saudar os Senadores e Senadoras 
desta Casa, funcionários, meus assessores e a vocês 
que assistem a nossa TV Senado, e dizer que subo a 
esta tribuna para me apresentar e falar da honra que 
sinto em assumir a vaga de Senador da República 
como suplente de uma das mais atuantes Senadoras 
que Santa Catarina já teve.

Tenho orgulho de ocupar a suplência no man-
dato de Ideli Salvatti. Companheira de longa jornada, 
educadora como eu, pessoa especial e uma líder na-
tural que agora irá em busca de um novo desafio para 
a sua vida pública, que é ser a futura Governadora de 
Santa Catarina. Ideli foi a nossa primeira Senadora 
pelo Estado e esperamos que seja também a nossa 
primeira Governadora.

Bem, vamos lá: sou Belini Meurer, nasci na ci-
dade do sul catarinense chamada Criciúma, tenho 50 
anos, sou casado há 23 anos, tenho 3 lindos filhos, 
sou filiado ao Partido dos Trabalhadores por mais de 
10 anos, formado em Artes e Filosofia, mestre em His-
tória Social e Doutor em Sociologia.

Antes de mais nada, queria lembrar que uma 
pessoa em especial ficaria muito feliz em me ver de-

sempenhando o importante papel de Senador da Re-
pública. Quero dedicar este período em que assumirei 
tão nobre função ao meu querido pai, Antônio Meurer, 
que faleceu no dia 10 de janeiro deste ano. Foi ele quem 
me deu a formação moral para subir a esta tribuna e 
humildemente representar o povo catarinense.

Quero agradecer ainda a uma das pessoas que 
mais influenciou a minha vida política e a minha dedi-
cação às causas importantes para construir um Estado 
mais justo e um País igualitário. Falo de Carlito Merss, 
hoje Prefeito de Joinville, a cidade mais desenvolvida 
do nosso Estado.

Não é à toa que Joinville é hoje o nosso maior 
colégio eleitoral, cidade de gente lutadora, que tem 
opinião e que faz desse lugar a locomotiva econômica 
de Santa Catarina. Minha relação com Carlito perpas-
sa a relação de amizade, afinal fomos companheiros 
de chapa na campanha para a Prefeitura de Joinville, 
em 2000.

Antes de ocupar a tarefa de Senador da Repúbli-
ca, eu exercia, até recentemente, a cadeira de Vereador 
na Câmara Municipal de Joinville, e foi com orgulho 
que defendi o Governo do companheiro Carlito, pois 
sempre acreditei que é possível construir uma cidade 
melhor para todos, distribuindo renda e gerando de-
senvolvimento.

É com a mesma vontade e crença que defende-
rei aqui no Senado os interesses de Santa Catarina e 
serei fiel escudeiro das ações do Presidente Lula.

Termino pedindo ainda a compreensão dos meus 
queridos alunos da Universidade da Região de Joinville, 
a Univille, pois tive que me licenciar para, a partir de 
hoje, poder fazer parte desta Casa Legislativa.

Sentirei saudades de ensinar Filosofia e Ciên-
cias Sociais, mas minha tarefa no Senado me per-
mitirá batalhar por ações na área da educação, para 
garantir a todos e todas acesso a um ensino gratuito 
e de qualidade.

Obrigado, Ideli, exemplo de mulher.
Obrigado, Santa Catarina, por me dar esta opor-

tunidade de crescimento político e espiritual.
Obrigado Presidente Lula, por fazer deste País 

um país grande, próspero e no caminho da justiça e 
da igualdade social.

Obrigado, senhores.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Não é possível?
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a licença do orador, vamos admitir o aparte de 
V. Exª, embora seja um discurso de solenidade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentar e dar as boas-vindas, prezado Senador 
Bellini Meurer, que aqui vem representar Santa Catari-
na neste período em que a Senadora Ideli Salvatti se 
ausenta um pouco de nossos trabalhos. Quero dar as 
boas-vindas a V. Exª, sobretudo porque V. Exª repre-
senta o Partido dos Trabalhadores e também porque 
há boas notícias vindas de Santa Catarina, inclusive 
de responsabilidade de pessoas como o nosso Prefeito 
Carlito Merss, a Senadora Ideli Salvatti, e em função 
daquilo que tem sido realizado pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Acaba de ser divulgado um novo 
relatório sobre a pobreza no Brasil, e é justamente o 
Estado de Santa Catarina que apresenta os menores 
índices de pobreza absoluta, os menores índices de 
miséria, e que melhorou, inclusive ultrapassando o 
meu Estado, no que diz respeito ao índice de desigual-
dade. Permita-me V. Exª apenas citar aqui os dados 
relativos à Santa Catarina. Para o ano de 1995, os 
Estados com menor taxa de pobreza absoluta eram: 
São Paulo, com 20,7%; Distrito Federal, com 23,6%; 
e Santa Catarina, com 29,8%. Isso em 1995. Treze 
anos depois, em 2008, os Estados com menor taxa de 
pobreza absoluta foram: Santa Catarina, com 11,5%; 
São Paulo, com 12,8%; e Rio de Janeiro, com 18,2%. 
Os Estados com menor taxa de pobreza extrema em 
2008, de acordo com o Ipea, eram Santa Catarina, com 
2,8%; São Paulo, com 4,6%; e Paraná, com 5,7%. No 
que diz respeito à desigualdade de renda, de 1995 a 
2008, apenas o Distrito Federal registrou piora na de-
sigualdade de renda. O índice de Gini do DF passou 
de 0,58 para 0,62. No Estado de São Paulo, que em 
1995 apresentava a melhor distribuição de renda no 
País, com índice de Gini em 0,53, houve melhora para 
0,50 em 2008. Houve melhoras mais acentuadas, no 
entanto, no Amapá, para 0,45; em Santa Catarina, 0,46 
– Estados que, em 2008, ultrapassaram São Paulo no 
ranking – e também Rondônia, com 0,48. Cumprimen-
tos a V. Exª e a Santa Catarina.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obri-
gado, Senador. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Cumprida esta parte da sessão, vamos voltar à lista 
de oradores.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias; em segun-
do lugar, o Senador Mão Santa; depois César Borges 
e Antonio Carlos...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou o terceiro 

inscrito. Estou aqui desde o começo, já levei carona 
várias vezes.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– E eu sou o segundo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Eu assumi agora a Presidência e, em cima da 
mesa, estava a lista dos inscritos, e está a Secretária 
me mostrando outra lista, a lista dos oradores em que 
estão Cristovam Buarque, que acabou de falar e, ago-
ra, Alvaro Dias, Mozarildo Cavalcanti, de acordo com 
o Regimento, intercalando-se orador e Líder.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Na 
verdade, eu já tinha ido à Mesa para comunicar ao 
Senador Mão Santa minha divergência com relação 
à ordem de chamada. E ele me prometeu que faria a 
reparação. Então, eu gostaria que fosse assegurada 
essa reparação, para que eu não fosse colocada para 
as calendas gregas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Meu caro Senador Valter Pereira, V. Exª sabe o apre-
ço que tenho por V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – E a 
recíproca é verdadeira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu apenas estou cumprindo uma norma da Casa que 
diz: um orador inscrito e um Líder. Então, o último orador 
inscrito foi Cristovam Buarque; agora fala, como Líder, 
o Senador Alvaro Dias. Depois, nós voltamos para a 
lista dos oradores inscritos, e fala o Senador Mozarildo 
Cavalcanti; depois, fala o Senador Mão Santa; depois, 
voltamos à lista, e fala V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Aí, eu 
gostaria de pedir a V. Exª que, no lugar do Mão Santa, 
eu falasse. Por quê? Porque, na verdade, como ele foi 
o faltoso nesse caso aí, ele pagaria com o seu horário 
e falaria depois de mim.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ele já cedeu o lugar a V. Exª. Então, a questão está 
resolvida.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
agradeço.

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

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a V. Exª que me inscreva pela Liderança 
da Maioria. E, se possível, como Mão Santa não vai à 
inauguração do Comitê da Dilma e do Michel Temer, 
ele poderia ficar um pouco mais para o final.

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

– Com a palavra, Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, “Vem aí a Segurobrás”. Essa é a manchete 
do jornal O Globo.

Peço a V. Exª, Senador Mão Santa, que assume 
agora a Presidência, que registre nos Anais da Casa 
a matéria do jornal O Globo que mostra a 12ª estatal 
de Lula para garantir, segundo o Governo, grandes 
obras e que recebe críticas do mercado. Na matéria, 
há detalhes sobre essa nova estatal.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
uma das críticas contumazes ao Governo Lula diz res-
peito ao gigantismo da máquina pública ou ao agigan-
tamento dessa estrutura da administração pública bra-
sileira com a criação de ministérios, de secretaria, de 
diretorias, empresas estatais, cargos comissionados, 
engordando a máquina pública e tornando o Governo 
perdulário, gastador, com paralelismos desnecessários, 
com a superposição de ações que consomem recursos 
públicos irresponsavelmente, sem qualidade e eficiên-
cia na gestão que deveria oferecer serviços públicos 
de melhor qualidade à população do País. Traduzindo, 
isso significa gestão incompetente, gerenciamento in-
capaz, Governo insuficiente.

Agora, mais uma empresa estatal. Há poucos dias 
aprovamos aqui a Petro-Sal, com o voto contrário da 
Oposição. O Governo impôs mais uma empresa esta-
tal com o objetivo de gerenciar o pré-sal, esvaziando 
a Anac e a própria Petrobras, uma empresa que para 
muitos especialistas é nada mais nada menos do que 
um grande cabide de empregos para premiar os co-
adjuvantes do atual Governo..

O que mais preocupa com toda essa história e 
essa matéria, essa bela matéria do jornal O Globo de 
hoje, de autoria das jornalistas Geralda Doca e Da-
nielle Nogueira, da qual estou solicitando a inserção 
nos Anais da Casa – é o cunho estatizante que essa 
medida contempla. 

Na semana passada, acompanhamos o registro 
dos candidatos à Presidência da República junto ao 
TSE com seus respectivos programas de governo. A 
candidata oficial ficou num vai-volta: registrou um pro-
grama e o substituiu por outro; agora já dizem que vai 
encaminhar outro programa, além do “assinei, rubri-
quei, rubriquei e não assinei”.

Ora, Senador Mão Santa, V. Exª, que gosta de ler, 
deve se lembrar do deus da mitologia grega, o Janus, 
com duas faces. Isso me faz lembrar Janus, porque a 
candidata do PT se apresenta com duas faces: uma 
para agradar o público interno, com um programa radi-
cal, estatizante nos moldes antigos do PT, e outro pro-
grama para sensibilizar a opinião pública e conquistar 
votos na esperança de ganhar a eleição. Janus, duas 

faces. Quantos programas encaminhará a Ministra 
Dilma ao TSE? Dois já foram encaminhados, agora 
se fala no terceiro. E qual vale? Qual programa é para 
agradar o público interno, os petistas mais radicais, 
aqueles que gostam muito das resoluções oriundas 
do foro de São Paulo? 

Enfim, não vamos incursionar hoje neste tema, 
vamos ficar no tema específico da criação da Segu-
robrás. A verdade é que o programa que a candidata 
protocolou no TSE contempla grande parte daqueles 
pontos que assombraram a sociedade brasileira no 
chamado PNDH3, publicado recentemente na impren-
sa oficial. Esse já foi diferente. Quando foi publicado 
no Diário Oficial, a então ministra disse que assinou 
sem ler. Agora a desculpa é outra: rubricou, não assi-
nou, ou assinou e não rubricou; enfim, não estamos 
conseguindo traduzir.

Sinceramente, o Brasil está cansado desse “Eu 
não sabia.”, Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, 
“Eu não assinei. Eu assinei e não li.” Enfim, o Brasil 
não pode ficar à disposição desta brincadeira. Será que 
descobriram agora uma nova forma de as autoridades 
fugirem das suas reais responsabilidades? Sincera-
mente, não dá para lidar com essa desfaçatez.

Eu imagino que o povo vá se cansar disso e 
quem sabe as urnas falem por esse cansaço. Afinal, 
eu vou repetir. O Governo repete muito; eu acho que 
a Oposição também deve repetir. O Governo usa a 
mentira como arma para esconder os seus desvios. 
O Governo admite a existência do crime, mas nunca 
encontra o criminoso.

São – e eu não tenho nenhuma dúvida disso – es-
tratégias ou estratagemas adotados pelo Governo com 
o objetivo de assegurar popularidade, especialmente, 
ao Presidente da República que, na campanha eleitoral, 
tenta transferi-la à sua candidata Dilma Rousseff.

O mercado está preocupado, e não é para menos. 
A seis meses do final do Governo, o Presidente Lula 
vai implementando o Programa de Governo da candi-
data que escolheu. E o Governo Lula vai voltando às 
origens do PT nos momentos derradeiros da sua ges-
tão, as quais ele abandonou no início de seu mandato, 
em 2003, quando rompeu com todas as ideias histó-
ricas. É o Governo abandonando o lulismo e voltando 
ao petismo tradicional. Muitos devem gostar; outros, 
nem tanto. É um retrocesso evidente de um Governo 
que começou em linha totalmente diferente da que se 
pratica e desenha para o futuro. 

Foi esse Governo que flexibilizou o monopólio 
do Instituto de Resseguros do Brasil e é este Gover-
no que deseja agora voltar ao passado. É bom deixar 
este alerta para o mercado: cuidado com esses lobos 
com pele de cordeiro. 
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Depois dessa medida, não é mais possível ima-
ginar o que teremos pela frente.

Concedo ao Senador Antonio Carlos Magalhães 
Júnior o aparte que solicita, com muita satisfação.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Álvaro, este assunto é o assunto do momento, 
é o assunto que eu irei abordar também amanhã, mas 
não poderia deixar de aparteá-lo em função da atua-
lidade e da urgência da necessidade de debater este 
assunto. A criação da EBS, que é a Segurobras, é uma 
absoluta irresponsabilidade porque feita em final de 
Governo e uma incoerência total. Ora, o IRB acabou 
de ser privatizado: há um ano e meio. Privatiza-se o 
instituto de resseguros e cria-se uma empresa para 
resseguros... Ninguém entende mais nada. É um ab-
surdo. É um desvario. É uma completa falta de orienta-
ção, ou melhor, uma orientação absolutamente absurda 
no caminho da estatização, ou seja, o Governo Lula 
deu um de santinho no primeiro Governo para agradar 
empresariado, para poder se reeleger, e agora está 
botando as manguinhas de fora. Nós vimos, recente-
mente, no episódio do pré-sal, o absurdo que foi, não 
só a mudança do marco regulatório, como também a 
criação da Petro-sal. Foi tudo uma loucura, por cessão 
onerosa, atos absolutamente inconstitucionais, estati-
zação forçada. Quer dizer, querem colocar a máquina 
petista dentro do setor de petróleo. E agora no setor 
de seguros também, sob a justificativa de que os gran-
des projetos não seriam – digamos – atendidos pelas 
empresas privadas. Não é verdade. O setor contesta. 
Inclusive, se o Governo quisesse fazer realmente um 
colchão para os grandes investimentos de pré-sal e de 
usinas, etc., ele faria, como sugere a própria entidade 
nacional de seguros, um fundo para garantir o resse-
guro, e não uma nova empresa estatal. É uma vergo-
nha! O que vemos é uma mudança absoluta no padrão 
empresarial brasileiro. Quer dizer, é o empresariado de 
Estado, o patrimonialismo estatal, é a interferência do 
Estado na economia. E estamos jogando fora tudo o 
que conquistamos nesses últimos anos; estamos co-
meçando a jogar isso fora. É inaceitável a estatização 
da economia brasileira. Isso é um grave atentado à 
competitividade, ao crescimento do País e, digamos 
assim, uma tentativa de infiltrar a máquina petista e 
eventuais aliados do Governo, interferindo diretamen-
te na economia. Isso é um absurdo, V. Exª tem todo a 
razão e, digamos, toda a oportunidade de comentar 
este assunto. E nós estaremos juntos nesses debates, 
porque nós não deveríamos permitir essa intensa in-
tervenção do Governo na economia. O Governo pode 
intervir como regulador, mas jamais como operador. 
Então, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador ACM Júnior, V. Exª lembra bem os pres-
supostos básicos que garantiram o desenvolvimento 
econômico do País nesses últimos anos, a responsabi-
lidade fiscal, a sustentabilidade financeira e a recupe-
ração da competitividade da economia. E nós estamos 
nesses lances finais do Governo Lula presenciando 
medidas administrativas que podem resultar em retro-
cesso, com diz V. Exª. E nos lembramos da “gloriosa” 
Venezuela de Hugo Chávez. Será que estamos preten-
dendo copiar o “modelo chavista” para transformar o 
Brasil em uma nova Venezuela? Lá o preço do petróleo 
assegura as irresponsabilidades maiores da “gestão 
chavista”; apesar da sua vasta produção, o que se vê 
é o empobrecimento do povo.

Mas, voltando ao fato específico da nova empresa, 
o Brasil não pode brincar com um segmento moderno 
e que tem crescido significativamente nos últimos anos, 
isso sem contar a sua sofisticação e a modernização 
que alcançou também nos últimos anos.

A título de ilustração, quero destacar a plataforma 
da Petrobras que afundou no litoral brasileiro e foi total-
mente segurada por uma empresa genuinamente na-
cional. O valor do seguro pago foi de aproximadamente 
US$500 milhões e isso aconteceu cerca de quinze dias 
depois do sinistro. Por outro lado, o resseguro contou 
com um pool de empresas brasileiras e estrangeiras 
que ninguém viu problemas e desavenças judiciais de 
qualquer natureza.

Portanto, se o mercado está com bom funciona-
mento, é melhor apelar para aquilo que o Presidente 
Lula gosta tanto de dizer: “Em time que está ganhan-
do não se mexe”.

O que o Brasil precisa é de um órgão regulador 
que defina as regras e fiscalize o setor. Isso basta. O 
papel do Estado empreendedor nesse segmento já 
não se justifica, como disse o Senador Antonio Car-
los Magalhães Júnior, mas a justificativa para a nova 
empresa é que as obras do PAC demandarão uma 
empresa para esse fim.

O PAC é a mágica do atual Governo. Medidas 
adotadas sempre remontam ao PAC: é preciso flexibi-
lizar a legislação de licitações públicas, porque o PAC 
precisa andar. Agora uma nova estatal é criada e mais 
uma vez o PAC é a razão.

Isso é balela total! Primeiramente, as obras do 
PAC não estão avançando. O nível de execução é baixo, 
conforme pesquisa no Siafi. É preciso repetir: o PAC 
é uma sigla para publicidade oficial. É uma obra dos 
marqueteiros do Governo e é o paraíso da corrupção, 
mas o Governo quer mais: quer inibir, comprometer e 
limitar a capacidade de fiscalizar o Tribunal de Contas 
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da União e quer flexibilizar a legislação, abrindo as 
portas para a corrupção. 

Por outro lado, as obras têm riscos. Vão colocar 
esse risco para uma empresa do Governo? Este é um 
modelo falido, retrógrado, superado, incompetente. É 
mais um ônus que se coloca nas costas dos brasileiros, 
que já pagam uma elevada carga tributária. 

É mais um cabide de emprego para esconder, 
para acomodar apaniguados, e o povo brasileiro já 
cansou disso. O modelo para atender amigos, compa-
nheiros e sindicalistas desempregados já faliu. É por 
isso que se tem de andar para a frente. 

É por isso que se exige um modelo de moderni-
dade na gestão pública brasileira. É por isso que se 
defende a eleição de alguém que tenha esse perfil de 
modernidade, capaz de promover reformas que susten-
tem os avanços econômicos e sociais do nosso País. 

Não querem que se digam – e até fomos hoje – 
que as sessões do Senado Federal não serão mais 
reprisadas à noite. Alega-se que nós estamos na cam-
panha eleitoral, e, na campanha eleitoral, querem 
evitar o debate. Olha, na campanha eleitoral é que o 
debate deve ser estimulado. É o momento em que o 
povo brasileiro se liga às grandes questões nacionais 
em função do clima de competição que se estabelece 
com a campanha eleitoral.

Querem afastar o debate do Senado Federal. 
Onde querem que o debate se trave? Por quê? No 
Senado Federal, é só um lado? Aqui só há oposição? 
Não há Governo no Senado Federal? Por que essa 
tentativa de calar o Senado quando povo brasileiro 
mais pode acompanhar os seus trabalhos, que é jus-
tamente à noite? 

O Senador Mozarildo Cavalcanti, ainda ontem, 
me alertou para essa medida em curso. Indaguei do 
Presidente Sarney, e o Presidente me disse que é uma 
determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Creio que 
é uma invasão de competência. Nós temos que procla-
mar a independência dos Poderes. E não se justifica 
o TSE tentar impor uma Lei Falcão ao Senado Fede-

ral. É um retrocesso, e nós não podemos aceitar, não 
podemos admitir.

Não estou aqui afirmando que é tão importante 
assim reprisar as sessões do Senado Federal à noite, 
até porque a população brasileira tem outras opções – 
quem sabe – até mais interessantes. Mas, olhem, Srs. 
Senadores, admitir isso é aceitar que campanha eleito-
ral não é cenário adequado para o debate político.

Ora, aceitar esse tipo de procedimento, Senador 
Mão Santa, é admitir que devemos esconder do povo 
brasileiro as nossas ideias durante a campanha eleito-
ral. É possível, durante todos os anos, reprisar quantas 
vezes desejarem, mas, durante a campanha eleitoral, 
não! As ideias não podem ser conhecidas, as opiniões 
não podem ser expostas, o contraditório não deve ser 
estabelecido, porque o que deve prevalecer é o apa-
relhamento do Estado para ganhar eleição.

Nunca, na história deste País, se aparelhou tanto 
eleitoralmente o Estado brasileiro quanto nesse período 
do Governo Lula. O Estado está aparelhado. Eu estou 
aqui para contestar a criação de mais uma empresa 
estatal, que é a 12ª. Mas o aparelhamento é absoluto 
do Estado brasileiro. O Estado aparelhado para estatais 
aparelhadas; movimentos sociais quase que de modo 
geral aparelhados; organizações não governamentais, 
com as exceções honrosas, aparelhadas; instituições 
com vínculos com o poder central aparelhadas. Este é 
o Brasil do aparelhamento eleitoreiro com o objetivo de 
ganhar as eleições. É este o Brasil que desejam. Não 
querem o Brasil das ideias, do debate democrático. 
Querem o Brasil do silêncio nas ruas para que preva-
leçam as decisões dos subterrâneos do poder. 

Esse é o Brasil que querem continue sendo o 
nosso Brasil, e esse não desejamos, Sr. Presidente.

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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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pela ordem, 
Sr. Presidente, enquanto V. Exª chama um Senador.

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

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitan-
do a presença do Senador César Borges, que ontem 
teve o privilégio de ver aprovado o projeto do lixo só-
lido, queria cumprimentar V. Exª.

Tenho um pequeno pronunciamento que diz que 
o lixo deixará de ser luxo para ser realidade brasileira. 
E faço aqui o elogio ao Senador e mais uma manifes-
tação em razão da importância desse projeto aprova-
do, que deverá, sem dúvida, passando pelas outras 
comissões, ser sancionado pelo Presidente.

Desculpe, Senador, e muito obrigado.
Então, se V. Exª puder dar como lido, eu o en-

trego à Mesa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, perdoem-me pela inversão do raciocínio lógico 
simplista, mas finalmente o lixo não será mais jogado 
fora no Brasil. Apesar das quase duas décadas de 
atraso, quero comemorar junto à nação brasileira a 
aprovação pelo Senado Federal, no último 07 de julho, 
com meu apoio, do projeto de lei de criação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Os menos informados ou mais imediatistas lite-
ralmente torceram o nariz e evitaram a discussão do 
assunto. Como se estivesse restrito a mais uma das 
bandeiras radicais do arsenal dos ambientalistas mais 
ferrenhos. Assim, por 19 anos, a proposta sobre o tema 
tramitou no Legislativo brasileiro sem definição efeti-
va. Até que começou a exalar o desprezível odor do 
esquecimento irresponsável. Neste ano, após passar 
por quatro comissões, o substitutivo do meu colega 
César Borges, do PR da Bahia, assim que sancionado 
pelo Presidente da República, promete impactar em 
vários setores de nossa sociedade. Promoverá uma 
necessária revolução na abordagem da séria questão 
ao convidar poder público, empresários e cidadãos a 
repensarem seu papel para a reversão deste grave 
indicador de déficit de saúde pública. 

Vale destacar que 5,2 milhões de pessoas, quatro 
milhões delas crianças com menos de cinco anos, mor-
rem anualmente no mundo com doenças relacionadas 

ao não-tratamento adequado de resíduos. Segundo 
o laboratório de engenharia sanitária e ambiental da 
Universidade Federal Viçosa (UFV) de Minas Gerais, 
a má gestão de resíduos é responsável por 65% das 
doenças no País.

Das mais de 5.500 cidades brasileiras, 64% afir-
mam ter política de tratamento de resíduos sólidos. No 
entanto, apenas 396, ou 7% do total, realizam coleta 
seletiva adequada, de acordo com levantamento do 
Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos. Pela 
nova lei, União, Estados e Municípios devem elaborar 
planos – e colocá-los em prática – para a reciclagem 
do lixo. Considerando-se que os lixões passam a ser 
proibidos, será necessário investir na conscientização 
da população, a ser preparada como a ponta da ca-
deia da reciclagem. 

E a prova de que o ponto de partida está na edu-
cação são os dados da cidade de São Paulo, a maior do 
país e uma das mais desenvolvidas do mundo. Apenas 
1% das 15 mil toneladas de resíduos urbanos gerados 
na região metropolitana paulistana é oficialmente re-
ciclado. São os catadores de lixo que, informalmente, 
aumentam esse índice para 20%. Entretanto, por não 
terem capacitação técnica, esses trabalhadores – que 
somam cerca de um milhão de pessoas à beira da mi-
séria nas ruas brasileiras – só reciclam os materiais 
que conhecem – e que conhecem como lucrativos. 
O alumínio, por exemplo, cujo potencial de revenda 
é amplamente divulgado, alcançou índices atuais de 
reciclagem de 98%, segundo a Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe). Materiais 
que ainda não conquistaram a mesma fama, como o 
vidro e o plástico, têm índices de reciclagem de 51% 
e 21%, respectivamente. 

Portanto, ainda há muito o que fazer: o Plastivida 
contabilizou 780 indústrias de reciclagem no Brasil em 
2008, geradoras de 20 mil empregos diretos e fatura-
mento de R$1,8 bilhão anuais. Mas a capacidade do 
setor está ociosa em 30%, mesmo na configuração 
atual. Com a nova lei, poderão ser criadas linhas de 
financiamento público para cooperativas e associações 
de catadores de materiais reutilizáveis, diminuindo a in-
formalidade, gerando novos empregos e incrementando 
o faturamento da indústria brasileira da reciclagem.

Materiais eletrônicos, baterias e pneus, por exem-
plo, passam a ter seu descarte e sua reciclagem sob 
responsabilidade dos próprios fabricantes. A chama-
da logística reversa, que já representa 0,5% do PIB e 
movimenta US$ 750 bilhões anuais nos Estados Uni-
dos, passa a ser realidade também no Brasil. Reside 
aí outro importante motriz de movimentação econômi-
ca da nova lei. Além de se estruturarem para darem 
destinação adequada aos produtos que fabricaram, 
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indústrias, importadores, distribuidores e comercian-
tes terão de usar de criatividade ímpar para lucrar com 
essa atividade. E o que não falta é mercado para isso. 
No Brasil, o Instituto Nielsen contabilizou a venda, em 
2008, de 2,6 milhões de aparelhos de televisão, 972 
mil refrigeradores e 30 milhões de celulares. Boa parte 
dessas vendas se dá para substituição de aparelhos 
antigos. Entretanto, entre os compradores de celula-
res, por exemplo, apenas 2% entregam seus antigos 
telefones para reciclagem.

Tomemos por base o exemplo da reciclagem de 
pneus em outras partes do mundo. Na Alemanha é 
utilizado como base do asfalto. Nos Estados Unidos, 
em 1990, apenas 1% dos pneus eram reciclados. En-
tretanto, quase todos os estados passaram a adotar 
regulamentação de incentivo à reutilização. Hoje mais 
de 70% dos pneus norte-americanos são reciclados.

Além de promover a melhora da saúde pública, a 
nova Política Nacional de Resíduos Sólidos incentivará 
a educação e incrementará nossa economia. Recicla-
gem é palavra de moda nos últimos anos no Brasil. Só 
agora passa a ser também palavra de ordem. Já não 
era sem tempo!

Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-

nador Romeu Tuma, V. Exª será atendido na publicação 
do pronunciamento que será dado como lido. 

E agora são os oradores inscritos.
Convidamos agora – estamos alternando, foi um 

Líder, o Líder Alvaro Dias, do PSDB, e agora é um ora-
dor inscrito – o Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB 
do Estado de Roraima.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, que preside a sessão neste 
momento, e como sempre com muito brilhantismo, eu 
quero dizer e tenho dito repetidamente aqui desta tri-
buna que nós estamos a 81 dias, hoje, das eleições, 
e não discutir eleições aqui é como se o Senado não 
fizesse parte da Nação, como se nós não tivéssemos 
nenhum direito de ter ideia própria. Agora, o que não 
devemos fazer evidentemente é partidarizar, embora 
quando falo sou um Senador do PTB. Quando V. Exª 
fala é um Senador do PSC, e não necessariamente 
interpretamos o pensamento do Partido. Mas não de-
bater, a 81 dias da eleição, o tema eleições é como 
se quiséssemos dar o exemplo para a Nação de que 
esse tema não deva ser debatido.

Em todo lugar, eu tenho dito que, se a CNBB, a 
OAB e a AMB, respectivamente Confederação Nacio-
nal dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do 
Brasil e a Associação dos Magistrados do Brasil, que 
mobilizaram a população para apresentar um projeto 

chamado Projeto Ficha Limpa e colheram mais de dois 
milhões de assinaturas, deveriam continuar se mobili-
zando para levar ao eleitor informações e a conscien-
tização de que o eleitor deve votar de maneira inde-
pendente, livre, consciente, seguro de que está dando 
um voto secreto, de que ninguém vai manipular o voto 
dele, ninguém vai saber porque é empregado de fula-
no que tem que votar no que o fulano quer; porque é 
funcionário da Prefeitura ou do Governo do Estado, ou 
do Governo Federal tem que votar em quem o Prefeito, 
ou Governador ou o Presidente querem. Não! 

Ora, estamos em um regime em que o que é mais 
fundamental? A liberdade de consciência. O voto se-
creto foi inventado para quê? Para garantir a liberdade 
de consciência. 

Então, agora estamos aqui e somos surpreendi-
dos, Senador Mão Santa, pelo fato de que as sessões 
do Senado não são reprisadas à noite durante esse 
período porque estamos em um período eleitoral.

Ora, quando ocupo a tribuna, estou ocupando 
como Senador de Roraima - portanto, representando 
a parcela do meu Estado que me apoia, e também 
como tutor do meu Estado. Estou aqui para denunciar, 
fiscalizar, para aplaudir, para defender ideias. Estou 
aqui, portanto, para cumprir o meu mandato e, entre 
as ações do meu mandato, está justamente aquela de 
analisar o pleito eleitoral no meu Estado, especialmente 
no meu Estado, na minha região e no meu País todo. 
Se não, não teria sentido dizer que esta tribuna é livre, 
que o pensamento do Parlamento é livre e que o povo 
tem direito ao debate.

Portanto, quero aqui também, Senador Alvaro 
Dias, marcar o meu protesto contra essa decisão de 
não se reapresentarem as sessões da TV Senado por-
que estamos em período eleitoral.

Eu não concordo e pretendo ter uma conversa. 
Conversei com o Presidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Não conversei ainda com o Presiden-
te do Senado. Acho que não é correta essa decisão. 
Se alguém aqui cometeu algum crime eleitoral, quem 
achar que o crime foi cometido que acione, se couber. 
Agora, não pode é o próprio Senado, como instituição, 
não reapresentar uma sessão porque aqui estamos no 
período eleitoral.

Quero justamente dizer algo - tenho falado re-
petidas vezes -, ontem falei aqui, denunciando inclu-
sive exatamente uma coisa que foi publicada em uma 
matéria no jornal O Estado de S. Paulo, de domínio 
público, que o Governador do meu Estado vai fazer a 
campanha mais cara do Brasil. No Estado mais pobre 
do Brasil, o Governador vai fazer a campanha mais 
rica do Brasil. Algum mistério existe.
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Então, denunciei aqui, lendo uma matéria do jor-
nal O Estado de S. Paulo. Não posso fazê-lo? Por que 
não posso? Não posso denunciar os desmandos que 
o Governador vem cometendo? Vou denunciar, sim, 
todos os dias em que houver sessão e eu estiver aqui 
presente. E tenho que comentar, até por um dever meu, 
para que o povo do meu Estado analise, concorde, ou 
não concorde com as minhas teses, com as minhas 
ideias. Mas tenho a liberdade de expressá-las, como 
o eleitor terá a liberdade de acatá-las ou não.

E, aí, vejam bem: de um lado, analisamos o absur-
do de que temos uma lei, a da Ficha Limpa. Tenho dito 
aqui: não adianta lei, não adianta polícia, não adianta 
Ministério Público, não adianta Justiça Eleitoral se o 
eleitor – ele que vota, que elege – não tiver a consci-
ência de que ele é que tem que filtrar quem presta e 
quem não presta. Ele é que tem que ver, durante uma 
campanha, como é o procedimento do candidato. Por-
que o candidato que resolve gastar mais do que ele vai 
ganhar durante todo o mandato, resolve gastar mais 
do que ele recebe, digamos, de todas as mordomias 
que ele possa receber, então, acho que essa conta não 
bate. Isso só pode redundar em quê? Em alguém que 
vai ser corrupto no exercício do seu mandato.

Mas, fora esse aspecto aí, há aquelas coisas que 
muito político diz: “O povo tem memória curta; o povo 
esquece o que acontece numa eleição; na outra, ele já 
não se lembra mais”. E aí, nas campanhas, lógico, pro-
cura se vender sempre a imagem de um candidato bem 
simpático. Você vê gente fazendo coisas que nunca fazem 
no dia a dia: andando a cavalo, andando de canoa. No 
entanto, depois disso, vemos outro tipo de pessoa.

Vi aqui e me lembrei, já que está registrado nos 
Anais do Senado, em 2006, de que houve a campa-
nha no Governo de todos os Estados, do meu Estado, 
que elegeu Ottomar Pinto para Governador, no primei-
ro turno, com 63% dos votos, e eu fui eleito Senador, 
com 55% dos votos.

Pois bem. Quem era o opositor do Governador Otto-
mar Pinto? Era o líder do Governo atual, que não só fez uma 
campanha pesadíssima contra o Governador, chamando o 
Governador, aqui da tribuna do Senado, de bandido, como 
entrou com dezoito processos para cassar o mandato do 
Governador depois de eleito. E estou aqui com o discurso 
feito da tribuna do Senado, no dia 21 de fevereiro de 2006, 
antes até do período eleitoral. E está aqui dito, com todas 
as letras, o líder do Governo dizendo:

O governador [de então, Governador Ot-
tomar Pinto] está usando dinheiro público, 
pagando pessoas da área de comunicação 
para ficar atocaiando [palavras dele], fazen-
do emboscada e armação para pessoas que 
lhe fazem oposição no Estado. É uma posição 
antidemocrática, irresponsável e bastante ne-
gativa.

Mais à frente: 

O Estado de Roraima não merece esse 
tipo de agressão, que não é feita só a mim e 
à minha família [...]. Se um Governador é ir-
responsável a ponto de agredir, de fazer isso 
com um Senador da República, imaginem o 
que não faz esse bandido com a população 
comum do meu Estado.

Vejam bem! Está aqui nos Anais do Senado! 
Não sou eu que estou falando. Eu não posso falar isso 
aqui? Não posso ler um discurso que está registrado 
nos Anais do Senado? Não posso mostrar a incoerên-
cia do atual Governador, que era Vice do Governador 
Ottomar Pinto, que o Líder do Governo chamava de 
bandido e agora está junto com ele? 

Eu tenho que chamar a atenção para essa coisa 
que eles dizem: “O povo não liga, o povo esquece, o povo 
tem a memória fraca, e, na política, tudo vale”. Eu não 
concordo com nenhuma destas informações: nem que o 
povo tem memória fraca, nem que o povo se esquece das 
coisas com facilidade, nem que, em política, tudo vale.

Eu estou com dois mandatos de Deputado Federal, 
inclusive um como Deputado constituinte, estou no segun-
do de Senador e não faço política assim. Como Senador 
nascido em Roraima, não posso aceitar que essas coisas 
sejam feitas no meu Estado justamente porque alguém 
pensa assim: “O povo não enxerga um palmo à frente do 
nariz; tendo dinheiro e poder, tudo se consegue”. 

Eu gostaria muito de ver o povo de Roraima com-
parar isso, essas incoerências, esses absurdos e de-
cidir de maneira livre, soberana, secreta, na frente da 
urna, dizendo: “Como posso acreditar que eu fui feito 
de besta – desculpem o termo –, de tolo na eleição de 
2006, quando o Governador era chamado de bandido 
e agora o sucessor, que foi eleito...” Na verdade, não foi 
eleito. Foi eleito porque o Governador Ottomar foi eleito. 
Ele não foi votado. Está agora de cama e mesa com 
o homem que chamou seu antecessor de bandido. E 
o que é pior: usando a imagem do ex-Governador em 
tudo o que é propaganda institucional do Governo.

Então, essa incoerência, essa desfaçatez, esse tipo 
de cara-de-pau eu não acredito que o povo esqueça, não. 
E não acredito, também, que o povo concorde com essas 
pessoas que estão gastando uma fortuna para apenas 
ter uma reeleição - portanto, custe o que custar.

Então, Senador Suplicy, eu quero encerrar, pedindo 
a V. Exª que transcreva, como parte do meu pronuncia-
mento, esse pronunciamento feito no dia 21 de fevereiro 
de 2006 pelo atual Líder do Governo Lula e que hoje está 
ao lado do atual Governador de Roraima.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A solicitação de V. Exª será atendida.

Tem a palavra agora o Senador Valter Pereira, 
pelo Mato Grosso do Sul, do PMDB.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o crime perpetrado contra a jovem Eliza 
Samudio rivaliza-se com os mais revoltantes atenta-
dos já cometidos no País. Se a covardia do ataque a 
uma vítima indefesa já era suficiente para causar in-
dignação, o grau de perversidade rompeu os limites 
da imaginação. Quando ouvi a entrevista de um dos 
protagonistas do crime, esclarecendo que sua tarefa 
foi promover a desossa do cadáver, confesso, Sr. Pre-
sidente, que senti náusea. Até então, só tinha ouvido 
essa expressão na atividade frigorífica, onde a desos-
sa é uma etapa no processamento do animal abatido 
para comercialização. Além do esquartejamento da 
vítima, pedaços do seu corpo foram jogados na boca 
de cães famintos, e os ossos, misturados a argamas-
sas de concreto.

É o caso de se indagar: até onde pode chegar a 
maldade humana? Ou nós estamos lidando com bi-
chos travestidos de gente?

A fim de completar esse enredo de filme de terror, 
vieram outros depoimentos também patéticos. Num de-
les, a súplica de Eliza: “Não aguento mais apanhar!” Em 
seguida, a mórbida resposta de um dos seus algozes: 
“Você não vai apanhar mais. Agora, você vai morrer”. 
Enfim, a palavra de ordem tinha o claro objetivo de dar 
sumiço aos vestígios e destruir as provas do crime. O 
tamanho da brutalidade, o tamanho da torpeza não 
importava; desde que tirasse a vítima do caminho do 
mandante, tudo valeria: o sequestro, a tortura, o as-
sassinato, a ocultação de cadáver. Até a criança es-
tava sentenciada, Sr. Presidente, mas acabou sendo 
protegida – quiçá por seus anjos da guarda.

Evento tão abominável como esse acaba nos 
instigando a algumas reflexões. Uma delas é quanto 
aos clubes empregadores. Será que não está na hora 
de incluir no departamento de recursos humanos de 
tais grêmios profissionais a figura do psicólogo ou do 
psicanalista? Ou a participação de ambos? Faço esse 
questionamento em razão da dificuldade que atletas 
de grandes times têm revelado para lidar com a fama 
e a fortuna. Em muitos casos, eles são originários de 
famílias desestruturadas. Algumas vezes, pela pobreza; 
outras, pela ignorância ou pela hostilidade do próprio 
meio ambiente de onde eles procedem.

A verdade é que só o talento não tem se mos-
trado capaz de pavimentar essa transição do anoni-
mato para o estrelato. O recorrente envolvimento de 
atletas renomados com delinquentes contumazes tem 
criado situações embaraçosas para os mais famosos 
clubes. Só o Flamengo já amargou dois episódios que 
expuseram jogadores do clube a situações vexatórias, 
antes mesmo do desatino do goleiro Bruno. Adriano 
e Vagner Love ganharam as páginas policiais em no-
tícias de suas ligações com o mundo do crime. E as 
explicações esfarrapadas de jogadores e até de carto-
las não conseguiram até hoje descartar a veracidade 
das publicações.

Com certeza, se atletas recebessem atenção psi-
cológica especializada, jogadores e clubes só teriam 
a ganhar. Seria a oportunidade para o desabafo de 
inquietações e incertezas que não raro os desestabi-
lizam, por serem jovens, por estarem inebriados com 
a fama e com os holofotes também.

O goleiro Bruno Fernandes era um ídolo de tor-
cedores, cercado de maus elementos por todos os la-
dos. Dentre seus confidentes, um era conhecido como 
Bola e o outro, alcunhado de Macarrão. O primeiro um 
ex-policial – Marcos Aparecido dos Santos – suspeito 
de pertencer a uma quadrilha de extermínio. O se-
gundo – Luiz Henrique Romão –, amigo de infância, 
torcedor fanático e sabujo contumaz. A interlocução 
dele era com estes tipos: delinqüentes, aduladores e 
aproveitadores, também. Era com esse tipo de gente 
que ele buscava ajuda para lidar com a situação em-
baraçosa que enfrentava e tanto o inquietava. Assim, 
seus impulsos perigosos ganhavam azo enquanto a 
razão dava lugar para a loucura.

A morte da jovem Eliza e a interrupção da es-
plêndida carreira do atleta foram as consequências 
do seu desatino. Bruno acabou trocando os aplausos 
da torcida pelo tédio do xadrez, mas sua prisão deixa 
lições que precisam ser aprendidas por atletas, car-
tolas e fãs. E uma de suas principais é que os clubes 
precisam se conscientizar de que lidam com o ima-
ginário de multidões e com os sonhos de crianças e 
adolescentes especialmente. Os sonhos de todos, es-
pecialmente de crianças e adolescentes. Assim sendo, 
não podem esquivar-se de sua responsabilidade social 
e permanecerem indiferentes à conduta de quem é 
ídolo em potencial ou daqueles que já conquistaram 
o estrelato.

Outra avaliação que não podemos deixar de 
fazer diz respeito à atuação do Estado. Neste caso 
específico, a vítima pressentia os riscos, já tinha si-
nais dos perigos e temia por seu destino. Sentindo-se 
ameaçada, fez exatamente aquilo que deveria fazer. 
Já no segundo semestre do ano passado, procurou a 
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Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, 
no Rio de Janeiro, formalizando sua queixa e pedindo 
providências. Tudo indica que a autoridade policial fez 
a sua parte com a devida diligência, tomou as medi-
das que precisavam ser tomadas no devido tempo. O 
que me leva a essa convicção é o fato de que, em ou-
tubro do ano passado, o processo já estava concluso 
para decisão do 3º Juizado de Violência Doméstica, 
do Rio de Janeiro.

No entanto, não é possível afirmar que a mesma 
diligência que teria orientado a autoridade policial não 
foi prestada por aquele juizado. Sucedeu que a prote-
ção pedida pela vítima, que já estava ameaçada, não 
recebeu a devida guarida da magistrada que presidia 
o feito. Pior: foram negadas mediante evasivas que 
precisam ser analisadas pelas instâncias superiores. 
E aqui eu chamo a atenção do Conselho Nacional de 
Justiça, a quem cumpre fiscalizar o funcionamento do 
Poder Judiciário. Não posso interpretar de outra forma 
o fundamento de que a vítima não poderia se beneficiar 
de medidas protetivas, nem “tentar punir o agressor”, 
porque isso implicaria na banalização da Lei Maria 
da Penha. E foi exatamente aí o fundamento arguido 
pela magistrada.

É o caso de se indagar: o que é mais relevante: 
preocupar-se com a banalização da lei ou contribuir 
para a banalização do crime?

Muito provavelmente, uma decisão enérgica na-
quela oportunidade, naquele momento, teria represen-
tado o divisor de águas entre a vida e a morte, entre 
o crime planejado e a desistência eficaz. Mais ainda: 
se tivesse havido a desistência do crime, até a carrei-
ra do Bruno teria sido preservada, e os 35 milhões de 
torcedores do Flamengo não teriam mais motivo para 
constrangimento. O equivoco da magistrada traduziu, 
inquestionavelmente, uma falha, uma omissão do Es-
tado, que, naquele momento, era representado pela 

juíza. É uma conduta que tem me instigado a discu-
tir. Por várias vezes já ocupei a tribuna para falar das 
debilidades do Estado, deste Estado que precisa pro-
teger a sociedade e que não tem conseguido fazê-lo 
com eficiência. É por isso que muita gente, ainda hoje, 
desacredita na autoridade e sustenta que a lei é ge-
ralmente aplicada para proteger os fortes.

Fica aqui o brado e o convite para o debate.
Era a nossa palavra nesta tarde de hoje, Sr. Pre-

sidente.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª será atendido, na forma do Regimento. E nós 
o cumprimentamos pela análise. Que isso seja uma 
contribuição para que diminua a violência no nosso 
País. Foi por momentos como esse que Cícero disse: 
“Pares cum paribus facillime congregantur”, ou seja, 
violência gera violência. Essa é a sociedade de bar-
bárie em que vivemos.

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

Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.047, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, con-
cluindo pela apresentação do Projeto de Resolução nº 
34, de 2010 (MSF 203/2010), que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até cinquenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América, 
destinada a financiar, parcialmente, o Programa de 
Acesso ao Município – Proacesso II.

É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
proposição ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, comunicação de filiação partidária e 
nome parlamentar, que passo a ler:

“Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-

lência, em conformidade com o art. 7º do Regi-
mento Interno, que, assumindo nesta data a repre-
sentação do Estado de Santa Catarina, adotarei o 
nome abaixo consignado e integrarei a bancada 
do Partido dos Trabalhadores.

Nome parlamentar: Belini Meurer.
Sala das Sessões, em 13 de julho de 2010.”

Isso ainda nos faz recordar o futebol do Brasil. 
Antonio Carlos Júnior, você se lembra? Em 1958, Belli-
ni erguia – você já tinha nascido, João Vicente? Ainda 
não tinha nascido – a Taça Jules Rimet, com Garrin-
cha, Pelé e outros, na Suécia.

Belini Meurer é o novo Senador da República, 
que representa Santa Catarina.

É a seguinte a Comunicação:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E 
NOME PARLAMENTAR

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

em conformidade com o art. 7º do Regimento Interno, 
que, assumindo nesta data a representação do Estado 
de Santa Catarina, adotarei o nome abaixo consignado 
e integrarei a bancada do Partido dos Trabalhadores.

Nome Parlamentar: Belini Meurer.
Sala das Sessões, 13 de julho de 2010. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Expediente lido vai à publicação.

Agora, vamos chamar um Líder.
César Borges não está, mas fica com a Bahia. 

Antonio Carlos Magalhães Júnior, que geneticamente 
tem a responsabilidade de traduzir ao País a grandeza 
de seu pai, um dos maiores executivos da história do 
Brasil. Prefeito extraordinário de Salvador, Governador 
extraordinário, Ministro das Comunicações extraordi-
nário e um dos legisladores mais bravos da Pátria. 
Iguala-se a Rui Barbosa, se não no saber jurídico – 
Rui podia saber –, mas na coragem, que é a mãe de 
todas as virtudes, e ninguém o ensinou. O País deve 
muito a Antonio Carlos Magalhães, mas é muito, é 
muito. Antônio Carlos Magalhães ensinou a esta Pátria 
o que é democracia. São três Poderes equipotentes, 
um olhando para o outro, um freando o outro. Atentai 
bem! O Poder Executivo aparenta muito forte porque 
tem o dinheiro, os bancos, é do Presidente da Repú-
blica – BNDES, Banco do Brasil, etc. –; o Judiciário 
porque pune, cassa, multa, tem liminar, etc.; mas nós 
temos a sabedoria, que vale mais do que ouro e prata. 
E Antonio Carlos Magalhães, com uma CPI só, a mais 
importante do Brasil, deu um freio no Poder Judiciário. 
E não adianta, ninguém vai apagar, com a coragem de 
Antonio Carlos Magalhães, ele mostrou a toda a Pátria 
que a justiça é uma inspiração de Deus, que entre-
gou as leis a Moisés. O filho de Deus bradava: “Bem 
aventurados os que tem sede e fome de justiça; bem 
aventurados os perseguidos da justiça”, mostrando 
que ela é falha. E ele mostrou, em uma CPI de cora-
gem, a realidade dos Poderes, da fraqueza humana. 
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Ele nos mostrou os Lalaus, os Lalaus que existem no 
Poder Judiciário.

Então, essa é a gratidão que eu, representando 
o Senado da República, faço à biografia do pai de V. 
Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obri-
gado, Senador Mão Santa, pelas homenagens que V. 
Exª prestou ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que realmente foi uma grande figura política do Bra-
sil, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Exe-
cutivo. Então, agradeço as palavras de V. Exª, que me 
comovem muito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
por norma buscar ser cartesiano, objetivo em minhas 
análises e conclusões. Por força da minha formação 
acadêmica e por imperativo de minhas atividades em-
presariais, procuro sempre manter presente a regra de 
que qualquer projeto ou atividade que detenha o míni-
mo de complexidade exige daqueles que pretendem 
conduzi-lo a bom termo um grau de planejamento, um 
estudo das incertezas a serem vencidas e um elenco 
de metas a serem cumpridas, praticamente proporcio-
nais à tarefa que lhes é imposta.

É exatamente falta de planejamento de conteúdo 
e até de seriedade que tenho enxergado nas seguidas, 
pouco claras e desconexas diretrizes programáticas 
divulgadas pela candidata do Governo, a ex-Ministra 
Dilma Rousseff. São diretrizes, Sr. Presidente, que, uma 
vez divulgadas, são, em seguida, cabalmente desmen-
tidas, posteriormente confirmadas, para serem, logo, 
novamente renegadas seja por membros proeminentes 
do partido governista, seja por aliados.

De um lado, penso que essas contradições des-
nudam a falta de projeto da candidata cujo mantra 
recitado ad nauseam a quem sempre indaga sobre 
suas propostas tem sido repisar frases feitas e reiterar 
promessas não cumpridas nos oito anos de manda-
to de seu principal cabo eleitoral. Quando sai desse 
script, a gafe, a falta de conteúdo e de lógica de suas 
colocações se acentuam dramaticamente, a ponto de 
a candidata vir evitando participar de encontros e en-
trevistas com jornalistas e formadores de opinião mais 
independentes. 

De outro lado, esse vaivém de diretrizes, as re-
centes renegando as anteriores, demonstra que o ra-
dicalismo dos setores do Partido dos Trabalhadores e 
de seus aliados fora do espectro dos partidos políticos, 
que no Governo Lula parecia ter dado tréguas, tenta 
ressurgir agora. 

Um ressurgimento que amedronta a sociedade 
com propostas retrógradas e antidemocráticas, que 
desrespeitam o direito à propriedade, à liberdade de 

imprensa, à segurança jurídica, como, por exemplo, 
quando sugerem rediscutir até mesmo a Lei da Anis-
tia, um dos esteios que permitiram ao País caminhar 
em direção à redemocratização.

Senhores, é certo que as tais primeiras diretrizes 
programáticas tiveram por autoria, pelo que se depre-
ende logo na sua apresentação, somente o Partido dos 
Trabalhadores. Contudo, longe de ser uma atenuante, 
como tentam fazer crer os marqueteiros da candidata, 
a origem dessas diretrizes traz fundadas preocupações. 
Afinal, trata-se do principal partido do Governo. 

Antes que nos debrucemos sobre a mais nova 
versão do programa da candidata, cabe repercutir as 
inúmeras e preocupantes indagações que não foram 
respondidas pela candidata nem pelo seu partido. 
Afinal, não é porque um papel foi substituído que as 
propostas e a visão de mundo nele contidas deixaram 
de existir.

Daí por que pergunto aos senhores: a candida-
ta Dilma Rousseff, para efeito de desapropriações e 
reforma agrária, pretenderia modificar, como defende 
o seu Partido, os índices de produtividade das terras 
produtivas? Seu Governo modificaria marcos regula-
tórios do agronegócio, descriminalizaria invasões de 
terra e reveria a política de juros compensatórios nas 
desapropriações? Se eleita, que controles a candidata 
pretenderia promover sobre os meios de comunicação, 
sobre a imprensa e a liberdade de expressão em geral, 
uma vez que tais medidas são sugeridas, insinuadas, 
mas não são explicitadas? Quais das mais de seiscen-
tas propostas aprovadas na 1ª Conferência Nacional de 
Comunicação, uma iniciativa chapa branca do Governo 
Lula, seriam acolhidas pelo seu governo? Seriam as 
que estabelecem “mecanismos de fiscalização, com 
controle social e participação popular” em atividades 
da mídia? Ou as que criam os “Conselhos Nacional de 
Comunicação e Federal de Jornalismo”?

Seriam, então, as que defendem uma nova lei 
de imprensa e a volta da exigência de diploma para o 
exercício do jornalismo? Além dessas, seriam acolhidas 
aquelas que sugerem a criação de um “Observatório 
Nacional de Mídia e Direitos Humanos para monitorar 
o desrespeito aos direitos do cidadão nas diferentes 
mídias brasileiras”, seja lá o que isso signifique?

Ou será a cruzada contra o tal monopólio nas co-
municações? Mas que monopólio? Atualmente, apenas 
o Governo do Presidente Lula tem-se esforçado para 
estabelecer monopólios, como fez com a exploração 
do pré-sal e agora pretende fazer com o mercado de 
seguros. Isso é que é monopólio! Nós não temos mo-
nopólio em meio de comunicação.

E o que dizer do Plano Nacional de Direitos Hu-
manos? Que sugestões do inconsequente PNDH a 
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candidata teria por objetivo implementar? Seu gover-
no promoveria uma revisão nas anistias concedidas? 
Ou uma nova e questionável rodada de indenizações 
milionárias?

E quanto à política externa? A candidata poderia 
explicar melhor a diretriz petista que afirma ser neces-
sário “fortalecer a atuação internacional do Brasil” em 
organismos multilaterais como ONU, OEA e Mercosul? 
O correto não seria comprometer-se com a correção 
de rumos da política externa brasileira, uma política, 
senhores, que tem acumulado derrotas e vexames, 
como quando, inexplicavelmente, negou apoio ao bra-
sileiro Márcio Barbosa, então diretor adjunto, para o 
cargo máximo da Unesco, preferindo apoiar o egípcio 
Farouk Hosni, um antissemita delirante?

Vexames como as tristes e recentes trapalhadas 
internacionais, em que o Brasil se viu exposto por seu 
Presidente, hipotecando irrestrita solidariedade a dés-
potas e ditadores mundo afora, negando-se a interceder 
por presos políticos, como aconteceu recentemente em 
Cuba ou patrocinando acordos sobre política nuclear 
sem nenhuma chance de prosperar. É essa política 
externa que a candidata pretende fortalecer?

Essas questões, Sr. Presidente, mesmo tendo sido 
retiradas do programa de governo da ex-ministra, pre-
cisam ser respondidas, não podem ficar esquecidas.

Pois bem, deixemos por ora esse, digamos, ras-
cunho programático, que a própria coligação governista 
desqualificou, chamando de “juntada de documentos 
que, em verdade, tratavam de propostas específicas” 
do PT.

Pergunto aos Srs. Senadores, àqueles que inte-
gram a coligação governista: são para valer as diretrizes 
que integram a atual versão do programa da candidata 
ou outra versão estaria em gestação, sendo construída 
ao sabor das pesquisas de opinião?

Dessa feita, as diretrizes são do conhecimento 
da candidata? Tem, portanto, S. Exª elementos para 
defendê-las ou detalhá-las, ou, mais uma vez, foram 
apenas rubricadas por ela?

Será pedir demais, por exemplo, que a candidata 
esclareça qual seria a posição de seu eventual gover-
no em relação ao instituto do aborto? A forma como 
este assunto tem sido abordado em todas as versões 
até agora conhecidas é um show de desinformação e 
tergiversação.

E com relação à economia? Como e por que o 
governo da candidata Dilma Rousseff pretenderia am-
pliar ainda mais o modelo, defendido pelo seu Partido, 
de Estado concentrador, perdulário, interventor e inefi-
ciente, que tem sido a marca do atual Governo?

Onde estariam as propostas relacionadas com 
os setores previdenciário, trabalhista, sindical? Nada 
se pretenderia alterar? Fortalecer? Corrigir?

Objetivamente, de onde seu governo retiraria re-
cursos para investir, para gastar, se é mesmo verdadeira 
sua intenção de promover uma reforma tributária que 
desonere o cidadão e as forças produtivas?

Senhores, a ausência de temas como esses, 
que no máximo são citados de forma superficial, sem 
conteúdo, em todas as versões até agora conhecidas 
do programa da candidata, nos autorizam suspeitar 
que lhe faltem propostas ou, pior, que elas seriam 
tão estapafúrdias, inconsistentes, que o temor pela 
repercussão que causariam tem impedido que sejam 
tornadas públicas.

Hoje, em O Globo, temos um artigo do economista 
Rodrigo Constantino, que faz uma análise de alguns 
desses tópicos que nós fizemos também, porém, ele vai 
mais a fundo nos perigos que podem ser a enganação, 
quer dizer, de se fazer um programa, um fingimento 
para enrolar a população e depois realmente aplicar 
tudo aquilo que a Ministra e o PT têm intenção.

Vou ler um trecho do artigo:

Em um típico ato falho freudiano, a cam-
panha de Dilma apresentou ao TSE o programa 
de governo do PT, ignorando a aliança com o 
PMDB. Neste programa, que contava com a 
rubrica de Dilma, estavam presentes os ideais 
golpistas da ala radical do partido, como o con-
trole da imprensa, os impostos sobre “fortunas” 
e a relativização do direito de propriedade no 
campo, beneficiando os criminosos do MST.

Chávez, em 1998, declarou que não tinha 
nenhuma intenção de nacionalizar empresas, 
de controlar a imprensa ou de destruir a demo-
cracia e permanecer no poder. Ao contrário, 
ele se mostrou bastante receptivo ao capital 
estrangeiro. Na época, ele estava prospectan-
do clientes. Depois, era tarde demais. Ele já 
tinha o domínio da situação, e estava pronto 
para sacrificar suas vítimas ingênuas. “Quem 
espera que o diabo ande pelo mundo com chi-
fres será sempre sua presa”, alertou o filósofo 
Schopenhauer.

Em uma de suas fábulas, Esopo faz um 
alerta aos que acreditam nas mudanças da 
essência dos seres humanos. Um lavrador, 
durante um inverno rigoroso, encontrou uma 
serpente congelada. Apiedou-se dela e a pôs 
em seu colo. Aquecida, ela voltou à vida nor-
mal, picou seu benfeitor ferindo-o de morte. 
E ele, morrendo, disse: ‘É justo que eu sofra, 
pois me apiedei de uma malvada’.
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A História está repleta de casos em que 
a crença nas lindas promessas de políticos au-
toritários se mostrou fatal. Dilma apresenta ao 
público sua nova face, com um discurso bem 
mais moderado. Mas é a outra face que não 
sai de minha cabeça, aquela que acompanhou 
a candidata por toda sua vida.

Isso diz o economista Rodrigo Constantino, que 
começa o seu artigo com uma fábula de Sêneca: “Nin-
guém pode usar uma máscara por muito tempo: o fin-
gimento retorna rápido à sua própria natureza”.

Sr. Presidente, como disse no início deste meu 
pronunciamento, tenho por norma conduzir-me obje-
tivamente e é assim que pretendo analisar, aqui des-
ta tribuna, os programas das principais candidaturas 
presidenciais postas para o pleito de 2010.

Conclamo os senhores a fazerem o mesmo!
Vamos debater um a um, caso a caso, os princi-

pais pontos de todos eles. Vamos esmiuçá-los, dissecá-
los, ao invés de escamoteá-los à sociedade.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, assim como 
cobro hoje esclarecimentos da candidata petista, pre-
tendo retornar a esta tribuna, quantas vezes forem 
necessárias, para esclarecer e defender pontos que 
o meu Partido considerou indispensável constarem do 
programa do candidato José Serra, que, para o bem do 
País, deverá ser eleito Presidente da República e nos 
governará, a todos, pelos próximos quatro anos.

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

Após o brilhante pronunciamento do Senador Antonio 
Carlos Júnior, vamos dar sequência à lista de orado-
res inscritos: Senador Eduardo Suplicy, do Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Se-
nadores, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje – 
estavam presentes o Senador Valdir Raupp, inúmeros 
embaixadores, empresários e Ministros de Estado –, 
anunciou os termos do processo de concessão para 
a construção do trem-bala, que irá ligar São Paulo ao 
Rio de Janeiro. 

Observou o Presidente Lula que São Paulo, o 
Rio de Janeiro, o Brasil, com a cooperação dos em-
presários, com a cooperação de empresas do exterior, 
irá, sim, conseguir construir o trem de alta velocidade, 
o trem-bala, e que isso será feito até as Olimpíadas 
de 2016. 

O Presidente Lula afirmou que acha plenamente 
possível inaugurar essas obras até 2016; que podere-
mos aceitar condições de empenho da parte de todos, 
inclusive, se necessário, com pessoas trabalhando em 

horas extras, no sábado e no domingo, trabalhando em 
um, dois, três turnos, com a cooperação de engenhei-
ros, de técnicos, de economistas, de todos aqueles que 
serão os contribuidores dessa realização de grande 
importância, o projeto de trem de alta velocidade. 

O Presidente fez ali comparações com o que foi 
a África do Sul na realização da Copa de 2010, como 
aquele país conseguiu se empenhar de uma maneira 
tão significativa para conseguir realizar com sucesso 
a Copa do Mundo. 

O Ministro dos Transportes Paulo Sérgio Passos 
observou que o trajeto Rio-São Paulo no trem-bala 
levará aproximadamente 93 minutos. O valor máximo 
permitido (tarifa-teto) é de R$0,49 por quilômetro. Os 
envelopes com as propostas deverão ser entregues 
até 29 de novembro. Estima-se essa obra em R$33,1 
bilhões, e o vencedor da licitação será quem ofertar a 
menor tarifa-teto.

Durante essa sessão, o Presidente Lula assinou 
a mensagem do Projeto de Lei, a ser encaminhada ao 
Congresso Nacional para a criação da Empresa de 
Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A, ETAV, 
vinculada ao Ministério dos Transportes.

É muito importante que possa o Brasil dar um 
exemplo e que esse leilão, para definir o consórcio, 
previsto para 16 de dezembro, nas dependências da 
BM&F, Bovespa, em São Paulo, seja efetivamente re-
alizado. 

É importante considerar também que o Tribunal 
de Contas da União colaborou, significativamente, na 
elaboração deste Projeto, inclusive com respeito àquilo 
que será possível realizar.

E o Presidente Lula agradeceu a presença dos 
diversos embaixadores dos países que manifestaram 
interesse em colaborar com este Projeto. Assim como 
se pôde perceber ali, Senador Valdir Raupp, o entu-
siasmo, a expectativa de muitos dos empresários, dos 
mais diversos lugares do Brasil, que têm interesse em 
participar dessa licitação.

É importante também ressaltar que esse trem-
bala, que percorrerá do Rio de Janeiro a São Paulo, 
passando pelo Vale do Paraíba –, possivelmente haverá 
uma ou duas paradas ao longo da estrada entre Rio 
de Janeiro e São Paulo – passará pelo Aeroporto de 
Guarulhos, pelo centro de São Paulo; poderá, eventu-
almente, ir até São Bernardo do Campo. Mas o mes-
mo trem-bala também vai se dirigir a um dos principais 
centros industriais de São Paulo, qual seja, Campinas. 
Portanto, Campinas, São Paulo, o ABC, Guarulhos, o 
Vale do Paraíba, onde estão São José dos Campos, 
a Embraer, Aparecida e possivelmente ainda a região 
próxima de Resende, que é outro centro industrial. 
Todos esses lugares serão significativamente benefi-
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ciados por esse trem-bala, e as pessoas que visitem 
o Brasil, de todo o planeta Terra, que, muitas vezes, 
vindo ao Rio de Janeiro, queiram também conhecer 
São Paulo e vice-versa, terão agora a possibilidade 
de fazer essa visita com maior tranquilidade. O trem, 
saindo do centro do Rio de Janeiro para ir até São 
Paulo, demandará praticamente menos tempo do que 
se uma pessoa precisar chegar ao Aeroporto Santos 
Dumont, com pelo menos 40 minutos de antecipação 
em relação ao voo e depois ter de chegar até o aero-
porto, com cerca de uma hora de viagem. Então, do 
centro ao centro, de trem, essa pessoa fará essa via-
gem de maneira confortável, tal como hoje acontece 
em alguns dos principais países da Europa e da Ásia, 
como o Japão, a China e a Coréia, que já têm o trem 
de alta velocidade.

O Presidente Lula enfatizou quão importante é 
que o Brasil possa acreditar na expansão da malha 
ferroviária, inclusive citando o progresso havido nos 
investimentos da Transnordestina e também da estra-
da que ligará de Ilhéus à Transnordestina, bem como 
outros pontos do País, porque ele quer que todo o 
espaço tão grande, que hoje é coberto pela malha 
rodoviária, seja também coberto por um sistema de 
transporte da malha ferroviária, tanto para carga quan-
to para passageiros.

O Senador Valdir Raupp, que pôde ali também 
captar a importância desse evento, tem a palavra.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Eduardo Suplicy, parabenizo V. Exª pelo pro-
nunciamento oportuno. Assistimos hoje a um marco 
histórico, sem dúvida, na história do nosso País. O 
Brasil entra para o clube dos países desenvolvidos. 
Somos a oitava economia do mundo. Estava na hora 
de entrar na era do trem de alta velocidade, se bem 
que com um trecho ainda curto, Campinas/São Pau-
lo/Rio de Janeiro. Mas eu acredito que as empresas 
que lá estavam e que vão participar desse certame 
licitatório, empresas da China, da Coreia do Sul, do 
Japão, da Alemanha e da Espanha, com certeza não 
virão apenas para construir o trem Rio de Janeiro/
São Paulo/Campinas. Isso vai ser a porta de entrada 
dessas empresas no Brasil. E eu quero ver ainda, se 
Deus quiser – se Deus me der vida e saúde –, empre-
sas estrangeiras associadas com empresas brasileiras 
em consórcio, construindo não só o trem de alta ve-
locidade São Paulo/ Campinas/São Paulo/Rio, como 
também outras ferrovias importantes do nosso País, 
como a Ferrovia Transcontinental. Estive por dez dias 
na China no início deste ano, numa comissão aqui do 
Senado e da Câmara dos Deputados, visitando em-
presas fabricantes de trem, de trilhos, Ministério das 
Ferrovias, pois a China tem um ministério que cuida 

só de ferrovias e tem um orçamento extraordinário. Há 
empresas com três mil engenheiros – e o Presidente 
Lula reclamou hoje da falta de formação de engenhei-
ros no Brasil, que começa agora a intensificar-se. Es-
pero que essas empresas possam, no futuro, construir 
também as nossas ferrovias; que cortem todo o Brasil 
com a ferrovia Leste-Oeste, com a ferrovia Centro-
Oeste, com a ferrovia Transcontinental – essa que sai 
da Bahia e do Rio de Janeiro, passando pelos Esta-
dos de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, 
que passa por Rondônia, entrando por Vilhena, indo a 
Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, interligando 
as ferrovias peruanas para transportar produtos para 
os portos do Oceano Pacífico. Parabenizo V. Exª. Sou 
um entusiasta dessa área, porque relatei, inclusive, 
o Plano Ferroviário Nacional aqui no Senado e pude 
estender essa ferrovia Transcontinental até a divisa do 
Peru. Quero ver, se Deus quiser, o nosso País cortado 
não só por rodovias e hidrovias, mas cortado também 
por ferrovias tanto de trens de alta velocidade como 
de trens de carga para transportar nossos produtos. 
Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Valdir Raupp. 

De fato, ali, os embaixadores do Canadá, da 
França, da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão e 
da China estavam presentes, pelo interesse que têm 
as empresas desses países em participar efetivamente 
desse projeto, com todo o esforço empreendido pelo 
Presidente Lula, pelo Ministro dos Transportes, pela 
Ministra Erenice Guerra, da Casa Civil, e de toda a 
equipe de Governo. Haverá a intenção efetiva de de-
senvolver uma tecnologia brasileira em parceria com as 
empresas desses outros países com respeito à malha 
ferroviária de alta velocidade.

E também ressaltou o Presidente Lula o quanto 
dos Estados do Norte, do oeste e do Centro-Oeste 
deverão essas diversas estradas de ferro, inclusive 
do trem-bala, se ligarem ao porto de Santos, para que 
possam as exportações de Santos e as importações 
do resto do mundo também serem realizadas pela 
forma rodoviária.

Sr. Presidente, eu gostaria de também assinalar 
hoje o estudo que foi divulgado pelo Ipea que desta-
ca:

Quase 13 milhões de brasileiros saíram 
da pobreza (...) entre 1995 e 2008, segundo 
levantamento do Instituto Brasileiro de Pes-
quisas Econômicas (...). Com isso, essa faixa, 
que considera famílias com rendimento médio 
por pessoa de até meio salário mínimo men-
sal, recuou de 43,4% para 28,8% do total da 
população no período. 
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A maior queda foi verificada na região 
Sul, onde a porcentagem da população em 
pobreza absoluta recuou 47,1%, de 34% para 
13% do total. Com isso, a região ultrapassou o 
Sudeste como detentora do melhor indicador – 
no conjunto dos quatro estados desta região, 
a população em pobreza absoluta recuou de 
29,9% para 19,5% do total.

Na região Nordeste, houve queda de 
28,8% na taxa de pobreza absoluta.

Ainda assim, 49,7% da população local 
vivia, em 2008, com até meio salário mínimo 
mensal. Em 1995, essa porcentagem era de 
69,8%.”

Portanto, houve um avanço significativo, ainda 
que a condição seja de dificuldade.

Com respeito à pobreza extrema.
Também de 1995 a 2008, saíram da po-

breza extrema – caracterizada pelo rendimento 
médio domiciliar per capita de até um quarto 
de salário mínimo por mês – 12,1 milhões de 
brasileiros, reduzindo quase à metade a taxa 
de pessoas nessas condições, de 20,9% para 
10,5%.

A melhora mais significativa na taxa de 
pobreza extrema também foi registrada na re-
gião Sul, onde o indicador recuou 59,6%, de 
13,6% para 5,5% – também a menor entre as 
regiões pesquisadas.

No Nordeste, a pobreza extrema recuou 
40,4% em 13 anos. A queda, no entanto, não 
foi suficiente para tirar da região a maior taxa 
de pobreza extrema, de 24,5% em 2008. Em 
1995, a proporção da população que vivia 
com até um quarto de salário mínimo era de 
41,8%.

Nos Estados
Quando considerados os estados, as 

maiores reduções nas taxas de pobreza nos 
anos analisados foram vistas em Santa Cata-
rina (61,4%), Paraná (52,2%) e Goiás (47,3%). 
Por outro lado, os estados com menor diminui-
ção acumulada na taxa de pobreza absoluta 
foram: Amapá (12%), Distrito Federal (18,2%) 
e Alagoas (18,3%).

Em 2008, Alagoas foi o estado que regis-
trou a maior taxa de pobreza absoluta (56,6%), 
seguido do Maranhão (55,9%) e Piauí (52,9%).
Em 1995, os três Estados com maior taxa de 
pobreza absoluta eram Maranhão (77,8%), 
Piauí (75,7%) e Ceará (70,3%). 

Para o mesmo ano (1995), os Estados 
com menor taxa de pobreza absoluta eram 
São Paulo (20,7%), Distrito Federal (23,6%) 
e Santa Catarina (29,8%). Treze anos depois 
(2008), os Estados com menor taxa de pobreza 
absoluta foram Santa Catarina (11,5%), São 
Paulo (12,8%) e Rio de Janeiro (18,2%). 

Em relação à taxa de pobreza extrema, 
Maranhão (53,1%), Piauí (46,8%) e Ceará 
(43,7%) eram os Estados com maior propor-
ção de miseráveis no País em 1995. Treze 
anos depois, Alagoas foi o Estado da Fede-
ração com maior taxa de pobreza extrema 
(32,3%), seguido do Maranhão (27,2%) e do 
Piauí (26,1%). 

Na outra ponta, os Estados com menor 
taxa de pobreza extrema em 2008, de acordo 
com o Ipea, eram Santa Catarina (2,8%), São 
Paulo (4,6%) e Paraná (5,7%). Em 1995, os 
Estados que registravam menor taxa de po-
breza extrema eram São Paulo (7,1%), Distrito 
Federal (8,8%) e Rio de Janeiro (9,9%).

Desigualdade de renda
De 1995 a 2008, apenas o Distrito Fe-

deral registrou a pior desigualdade de renda, 
o índice de Gini do Distrito Federal passou de 
0,58 para 0,62 no período – neste indicador 
quanto mais próximo de 1, maior a desigual-
dade registrada. Com a elevação, o Distrito 
Federal passou a ter a maior desigualdade de 
renda do País, seguida por Alagoas e Paraíba, 
ambos com 0,58. 

No Estado de São Paulo, que em 1995 
apresentava a melhor distribuição de renda 
do País, com o índice de Gini de 0,53, houve 
melhora em 2008 para 0,50, mas ainda é um 
indicador alto. Houve melhoras acentuadas, no 
entanto, no Amapá, para 0,45; Santa Catarina 
0,46 e Rondônia para 0,48; Estados que em 
2008 ultrapassaram São Paulo no ranking.

Portanto, Rondônia está com o coeficiente Gini 
de 0,48, melhor do que de São Paulo, que em 2008 
ficou com 0,50, Senador Valdir Raupp.

Trajetória da pobreza.
O Ipea projeta que, em 2016, o País terá 

superado a miséria, ou seja, a pobreza extrema 
e reduzido a 4% a taxa nacional de pobreza 
absoluta.

“Mas para que essa projeção se torne 
realidade, os Estados terão de apresentar 
ritmos diferenciados de redução de miséria, 
uma vez que registram enorme assimetria nas 
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taxas atuais de pobrezas extremas, como se 
pode observar entre Alagoas (32,3%) e Santa 
Catarina (2,8%)”, diz o Ipea.

Pelas projeções, Santa Catarina e Paraná 
devem ser os primeiros Estados da Federação 
a superar a miséria, já em 2012, seguidos 
de Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais, em 
2013. Para o ano de 2014 poderá ser a vez 
dos Estados de São Paulo e Mato Grosso su-
perarem a pobreza extrema, assim como To-
cantins, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do 
Sul, em 2015.

Em verdade, gostaria aqui de acrescentar, caso 
os governos que se seguirem efetivamente desejarem 
erradicar a pobreza absoluta, a miséria assim definida, 
a pobreza extrema, um caminho muito eficiente será 
adotar a Renda Básica de Cidadania, o direito de toda 
e qualquer pessoa participar da riqueza da Nação, não 
importando a sua origem, raça, sexo, idade, condição 
civil ou mesmo socioeconômica, como um direito uni-
versal para toda a população brasileira, sem condicio-
nantes, sem qualquer distinção. Felizmente, isso já é lei, 
basta o Poder Executivo instituir. Diz a lei que poderá 
fazer por etapas, a começar pelos mais necessitados, 
como o faz o Programa Bolsa Família hoje. Mas, se já 
temos praticamente ¼ da população beneficiada pelo 
Bolsa Família, para que ninguém, efetivamente, fique 
de fora, a forma mais eficaz é instituir a Renda Básica 
como um direito universal. 

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

Agora, pelo critério de alternância, convidamos o Líder 
do PMDB, Senador Valdir Raupp, Líder da Maioria. Ele 
representa Rondônia, e, sob sua Liderança, foi quando 
o partido mais cresceu.

Agora é preciso relembrar a história: V. Exª chegou 
à Liderança porque a minha foi a primeira assinatura. 
Daí V. Exª foi com muita força e foi um extraordinário 
Líder do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presiden-
te Mão Santa. Eu tenho lamentado sempre a saída 
de V. Exª do nosso partido, mas espero um dia poder 
recepcioná-lo de volta no PMDB. Primeiro a eleição, 
não é?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como já 
tive oportunidade de relatar em pronunciamentos an-
teriores, a agropecuária brasileira é, sem sombra de 
dúvida, um caso de sucesso em todo o Brasil e, em 
especial, no meu Estado, o Estado de Rondônia. A 
eficiência do agronegócio nacional pode ser medida 
por intermédio de vários indicadores.

O primeiro, e mais evidente, é sua pujança econô-
mica. De acordo com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil, a CNA, o setor encerrou 2009 com 
produção equivalente a 718 bilhões – um decréscimo 
frente aos 764,6 bilhões do ano anterior. Os dados, po-
rém, devem ser avaliados com cuidado. O ano de 2008 
foi um ano de forte impulso nos preços das commodities 
agrícolas. Por outro lado, 2009 foi marcado pela grande 
crise financeira internacional e, em consequência, por 
drástica queda nas exportações.

O fato é que a cadeia do agronegócio continua a 
ser o motor de nossa balança comercial. Ela responde 
ainda por cerca de 30% do PIB do nosso País e gera 
emprego e renda para mais de 26 milhões de traba-
lhadores, quase 30% da população ocupada. Com 
exceção de 2009 – um claro ponto fora da curva –, o 
agronegócio tem apresentado resultados crescentes 
ao longo dos anos.

Outra maneira de medir nossa eficiência é mais 
direta: basta comparar, por exemplo, nossos índices de 
produtividade. Com efeito, os empreendedores rurais 
brasileiros são extremamente dinâmicos e não pou-
pam esforços para obter novo maquinário, upgrades 
tecnológicos ou adotar novas técnicas de gestão de 
negócios no campo.

Em paralelo, instituições como a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), as universi-
dades e as Empresas de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater) de todos os Estados não cessam 
de apresentar contribuições para que esse dinamismo 
persevere. Ao cabo, resulta uma ampla capacidade de 
competir nos mercados globais.

No entanto, Srªs e Srs. Senadores, as diversas ati-
vidades rurais ainda deparam com muitos problemas e 
obstáculos. O Brasil sempre foi considerado um País de 
vocação agrícola, pois não nos faltam tradição e know-
how, terras agricultáveis, regimes climáticos amenos 
ou bons recursos hídricos. Em contraposição, há os 
renitentes gargalos de financiamento, as dificuldades 
ligadas à questão infraestrutural, a alta carga tributá-
ria, os desajustes cambiais, as falhas da legislação, 
os problemas fundiários e ambientais, além dos riscos 
inerentes às atividades desenvolvidas pelo setor.

Não é preciso dizer que o agronegócio nacional 
seria ainda mais produtivo e competitivo caso ine-
xistissem tantos senões. A atividade agrícola em si 
já comporta uma característica crucial, se bem que 
imanente: é suscetível a variáreis exógenas, tais como 
fenômenos climáticos adversos, além, é claro, de mu-
danças nas condições de mercado e nos ambientes 
político e econômico.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em síntese, 
o cenário que descrevo pode ser assim definido: nossa 
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agricultura e pecuária enfrentam problemas, mas têm 
plena condição de superá-los.

Recentemente, o jornal Folha de S.Paulo publicou 
artigo dos pesquisadores Mirian Bacchi e Alexandre 
Mendonça de Barros, intitulado, sintomaticamente, 
“Exemplo para o Agronegócio Nacional”. Trata-se da 
experiência do Conselho dos Produtores de Cana-
de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, 
o Consecana, uma associação civil, sem fins lucrati-
vos, formada por produtores de cana e a indústria de 
açúcar e álcool.

O processo de formação de preços em uma ca-
deia produtiva de base agrícola é bastante complexo. 
Em primeiro lugar, as características variam de produto 
para produto, de acordo com as condições sazonais, 
em especial o período de colheita, e também as con-
dições de transporte, a localização dos mercados de 
consumo e a perecibilidade dos gêneros. Portanto, as 
relações entre produtores, processadores e distribui-
dores é intrincada, o que comumente resulta em assi-
metrias na partição dos resultados.

O Consecana surgiu em uma época particular-
mente difícil para o setor, após 40 anos de intervenção 
estatal. A solução encontrada foi um sistema de parce-
ria entre os fornecedores e as usinas processadoras. 
O método de remuneração nasceu a partir de intensa 
pesquisa em vários países.

De acordo com Bacchi e Mendonça de Barros, “a 
divisão de riscos caracteriza o contrato de formação de 
preços do Consecana, um processo que serve como 
referência para a livre negociação entre fornecedores 
e indústrias”. Em termos sintéticos, a receita é repar-
tida isonomicamente entre as partes, tendo por base 
os custos de produção. O sistema constitui-se, assim, 
em um mecanismo de gestão eficiente dos riscos em 
cadeia específica do agronegócio.

Com isso, espera-se obter: a) garantia para a ob-
tenção do retorno planejado, b) proteção para os elos 
mais frágeis da cadeia; e, ainda, c) mútua proteção 
contra grandes efeitos negativos na rentabilidade.

Srªs e Srs. Senadores, o Consecana é um mo-
delo para outras cadeias produtivas e, ao que tudo 
indica, funcionará como um farol para vários segmen-
tos. Com efeito, o jornal Valor Econômico publicou, 
em 11/05/2010, artigo intitulado “Em Busca de um 
Consecana para a Cadeia Citrícola”. Já há, também, 
defensores da adoção desse modelo entre os produ-
tores de leite.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, exemplos 
como o do Conselho de Produtores de Cana-de-açú-
car, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo podem 
contribuir, de maneira efetiva, para facilitar e conso-
lidar um modelo de formação de preços. É este um 

caminho para tornar nosso setor agropecuário ainda 
mais robusto e resistente a crises. Com esse nível de 
segurança e transparência, é possível planejar inves-
timentos e alavancar novos negócios. 

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
projeta uma colheita de 140,5 milhões de toneladas de 
grãos para este ano. Se confirmada, será a segunda 
maior safra da história, perdendo apenas para a co-
lheita do período 2007-2008, quando o Brasil produziu 
144 milhões de toneladas de grãos. Uma meta dessa 
envergadura seria, com certeza, mais facilmente obti-
da acaso tivéssemos, em nosso território, dezenas ou 
centenas de “consecanas”, de instituições como essa 
para auxiliar o agronegócio brasileiro.

Mas, Sr. Presidente, para encerrar, eu queria falar, 
rapidamente, sobre um projeto que está sendo votado 
na Câmara dos Deputados, que é o Novo Código Flo-
restal Brasileiro, as modificações no Código Florestal 
Brasileiro que tanto tenho debatido neste Senado Fe-
deral. Não podemos admitir que um Código Florestal 
ultrapassado, que não foi cumprido na grande maioria 
dos Estados brasileiros, possa agora vir atrapalhar, so-
bremaneira, alguns Estados da Região Norte do Brasil. 
A Amazônia Legal, que é composta de nove Estados 
brasileiros, possui ainda 83% das suas florestas. Ape-
nas 17% foram desmatados. E olhem que a Amazônia 
brasileira é, praticamente, dois terços do território na-
cional. E nós precisamos dessa modificação no Código 
Florestal para dar segurança jurídica nesses Estados 
do Norte. É claro que ele vai servir para todo o Brasil. 
Eu acredito que, dos produtores de Rondônia, que são 
mais de 120 mil pequenos e médios produtores, em 
torno de 95% serão atingidos pela mudança do novo 
Código Florestal – atingidos positivamente, porque 
até quatro módulos fiscais, que somam 240 hectares, 
não será preciso mais reflorestar. Reflorestar, sim, às 
margens de rios, às margens dos córregos para pro-
teger as nossas águas, as nascentes; mas vão conti-
nuar produzindo nas áreas consolidadas, onde estão 
produzindo o gado de leite, o gado de corte, o café, o 
feijão, o arroz, o milho, a soja, enfim, tudo aquilo que 
serve para o sustento das suas famílias.

Então, louvo aqui a coragem de um socialista, de 
um comunista do Partido Comunista do Brasil, Deputado 
Aldo Rebelo, que teve a coragem e o brilhantismo de 
produzir um relatório que talvez não esteja agradando 
a 100%, mas com certeza agrada à grande maioria, à 
esmagadora maioria dos produtores brasileiros, peque-
nos, médios ou grandes, Senador Acir Gurgacz, que 
representa tão bem o nosso Estado de Rondônia. Esse 
novo Código Florestal vai trazer uma segurança para 
que as famílias de Rondônia, as famílias do Norte do 
Brasil e, por que não dizer, de todo o Estado possam 
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viver com tranquilidade, sustentando seus membros 
com dignidade dentro das suas propriedades. 

Concedo um aparte, com muito prazer, a V. Exª.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Senador Valdir 

Raupp, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento 
e dizer a V. Exª que, realmente, nós precisamos cuidar 
dos produtores rurais de Rondônia. Eles precisam ter 
as suas terras legalizadas para que possam ter acesso 
a créditos bancários, para que possa continuar cres-
cendo a quantidade de produtos agrícolas do Estado 
de Rondônia. E o Código Florestal, da maneira que 
foi aprovado na Comissão da Câmara Federal, traz 
um avanço muito grande para isso. Nós precisamos 
realmente caminhar com passos largos para que nós 
possamos trazer todos os nossos produtores rurais 
para a legalidade. Da maneira como está hoje, o nosso 
prejuízo é muito grande – o prejuízo de Rondônia, o 
prejuízo do Brasil e o prejuízo das famílias que estão 
lá produzindo, plantando sem uma tecnologia apro-
priada, sem o financiamento apropriado, para que pos-
sam aumentar a produção. Ninguém de nós defende o 
desmatamento, defende as queimadas. Pelo contrário, 
queremos ver ambientalistas e produtores rurais an-
dando lado a lado. Todos têm o mesmo objetivo, que 
é preservar o meio ambiente, melhorar a qualidade de 
vida e produzir mais. Esse é o grande objetivo de to-
dos nós, sempre preocupados com o meio ambiente, 
preocupados com as nossas florestas. E, como V. Exª 
muito bem colocou, temos uma preocupação muito 
maior com as beiras dos córregos, dos rios, com as 
nascentes, até porque, em Rondônia, existe uma das 
maiores reservas de água no nosso subsolo. Então, 
precisamos ter um cuidado muito grande com o meio 
ambiente, mas lembrando sempre que a preocupação 
maior que temos que ter é com o ser humano, com as 
pessoas que estão habitando a nossa Rondônia, es-
tão habitando a nossa Amazônia. Meus cumprimentos 
pelo seu pronunciamento, Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do a V. Exª pelo aparte, que, com certeza, aperfeiçoa 
nosso pronunciamento. 

V. Exª tem razão, quando diz que precisamos 
nos preocupar com a preservação ambiental. É lógi-
co! E meu projeto, que trata dessa questão, trata até 
de uma moratória por dez anos, sem derrubada e sem 
queimada, mas liberando as áreas consolidadas e re-
florestando apenas as margens dos rios.

Mas, paralelamente a isso, precisamos trabalhar 
também com celeridade a regularização fundiária, que 
já aprovamos aqui, no ano passado. Está muito lento 
ainda o Ministério da Reforma Agrária. O MDA e o In-
cra ainda estão agindo com muita lentidão. É preciso 
acelerar esse processo de regularização fundiária.

Com a regularização fundiária, com a modificação 
do Código Florestal e com o crédito também mais faci-
litado pelas instituições financeiras – o Banco do Brasil, 
o Banco da Amazônia e outros –, vamos ter, com certe-
za, aumento da produtividade, com segurança jurídica 
e com tranquilidade para nossos produtores.

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

Convidamos agora para usar da palavra o Líder do PR, 
que representa a Bahia: o Senador César Borges.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra o Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bahia, 
hoje, acordou com uma péssima notícia e extremamen-
te preocupada e ansiosa com o que leu nos principais 
jornais do nosso Estado. Estou aqui com um exemplar 
do jornal A Tarde, que noticia que foi suspensa a lici-
tação da Ferrovia Oeste-Leste.

Liminar refere-se ao trecho de Barreiras-Ilhéus, 
e a empresa contesta. E mais: 

Uma liminar concedida pela Justiça Federal a 
um mandado de segurança impetrado pelo Sindicato 
Nacional da Indústria da Construção Pesada adiou, 
por tempo indeterminado, a licitação para obras de 
construção civil do subtrecho Barreiras-Ilhéus,da Fer-
rovia Oeste-Leste.

A obra é uma das prioridades do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) da Bahia. A Valec 
Engenharia, responsável pelo trecho, disse que, assim 
que forem feitas as adequações determinadas, serão 
retomados os processos licitatórios.

Sr. Presidente, essa obra anunciada, decanta-
da, sobre a qual conversamos, no mês de março, 
com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na cida-
de de Ilhéus, lançando os editais de licitação para o 
início da construção de sete lotes, que vão da cidade 
de Ilhéus às margens do Oceano Atlântico, no litoral 
baiano, até a cidade de Luís Eduardo Magalhães, foi 
festejada como obra estruturante, e desejamos que 
venha a trazer benefícios, porque uma obra desse 
porte, dessa escala necessitará de toda a economia 
do Estado da Bahia.

Entretanto, Sr. Presidente, lamentavelmente, nos 
últimos dias – eu diria no último mês –, começamos a 
ouvir notícias que traziam preocupações com relação 
ao sucesso desse certame para escolher as empresas 
que iriam participar dessa licitação e que iriam partici-
par da execução dessa obra.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, sai uma notícia, 
no dia 19 de junho de 2010, no Estado, no sentido de 
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que o Ministério Público Federal do Tocantins protoco-
lou, na Justiça Federal, no dia 18, na sexta-feira, uma 
ação civil pública contra a Valec Engenharia Constru-
ções e Ferrovias S/A e o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais, com o objetivo de 
desconstituir a licença prévia para a implantação da 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste da Bahia, no trecho 
Figueirópolis-Ilhéus, porque, na verdade, a ferrovia liga 
a Norte-Sul, na localidade Figueirópolis até o Município 
de Ilhéus, no litoral do Estado baiano. 

Pois bem, Sr. Presidente, agora, a notícia de que 
uma liminar concedida pela Justiça Federal a um man-
dado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional 
da Indústria da Construção Pesada adiou, por tempo 
indeterminado, a licitação para obras de construção 
civil no subtrecho Barreias-Ilhéus.

Então, Sr. Presidente, para que a licitação pu-
desse estar em curso, foi necessária licença prévia, 
fornecida pelo Ibama. E sabe V. Exª como é duro con-
seguir licença ambiental no Ibama para qualquer tipo 
de investimento neste País! Para qualquer tipo, desde a 
construção civil à barragem de Belo Monte, à Ferrovia 
Oeste-Leste, é um calvário conseguir uma licença. 

Depois de uma dura e árdua luta, em que se 
apresentou todo o necessário solicitado pelo Ibama 
pela Valec, a empresa responsável pela construção, 
foi concedida a licença prévia, que permitiu ao Presi-
dente da República fazer o lançamento dos editais. Os 
prazos estavam correndo, e tudo levava a crer que, na 
sexta-feira passada, seriam abertos esses editais, já 
após prorrogação da abertura das propostas ofereci-
das ao edital. Entretanto, somos surpreendidos, hoje, 
por essa suspensão, que, como está noticiada, é por 
tempo indeterminado. 

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de procurar o Pre-
sidente da Valec, Dr. Juquinha, e ele me informou que 
vai, ainda esta semana, republicar o novo prazo para o 
dia 17 de agosto, quando pretende, já tendo cumprido 
qualquer exigência, inclusive derrubando liminares que 
foram concedidas, fazer a abertura das propostas das 
empresas e, efetivamente, a partir daí, assinar contrato 
e dar a ordem de serviço para o início das obras.

Sr. Presidente, hoje, como eu já disse, os obs-
táculos são múltiplos para se conseguir realizar uma 
obra importante neste País. É necessário que o Ibama 
conceda, inicialmente, a licença prévia; logo depois, 
para que haja o início das obras, é preciso que o Ibama 
conceda a Licença de Implantação (LI). Essa Licença 
de Implantação, se não for concedida, Sr. Presidente, 
não haverá obras na Ferrovia Oeste-Leste, no Estado 
da Bahia e no Estado do Tocantins. E frise-se: o primeiro 
trecho que está sendo licitado é o de Luís Eduardo para 
Ilhéus; e é esse trecho pelo qual nós, baianos, vamos 

lutar para que seja executado inicialmente, porque nos-
sas cargas do oeste da Bahia, nossos sete milhões de 
toneladas de grãos, produzidos no oeste da Bahia, têm 
que ser escoados através de porto da Bahia, através 
de um porto que sequer tem ainda a licença prévia de 
implantação, o chamado Porto Sul da Bahia. 

Aí, outro gargalo, Sr. Presidente: se esse Porto 
Sul não tem uma licença prévia do Ibama, sem porto, 
o que haveremos de dizer da ferrovia? Não se pode 
construir uma ferrovia que não chegue a um porto, 
para que a ferrovia possa escoar a produção e tenha 
continuidade no sistema intermodal, do sistema ferro-
viário para o sistema marítimo, para exportação dos 
produtos que sairão através do porto.

Muito bem. Não há, ainda, uma solução a curto 
prazo que esteja à vista para a questão do Porto Sul. 
Criou-se um embate com relação à parte ambiental, 
não há licença prévia por parte do Ibama e ficamos 
nós todos, baianos, que começamos a colocar uma fé 
muito grande nesse projeto... Diga-se de passagem que 
esse é um projeto do Governo Federal, do Ministério 
dos Transportes, da Valec. Não é projeto estadual, não 
é projeto do Governo do Estado. É bom que isso fique 
claro, porque é um projeto federal que nós queremos 
como uma obra estruturante para a Bahia. Nós temos 
o dever de lutar, propugnando aqui que as licenças 
ambientais, sejam para o porto, sejam para a ferrovia, 
sejam concedidas em tempo hábil. Queremos ver o 
início das obras o quanto antes, Sr. Presidente. 

Entretanto, lamentavelmente, o Governo do Esta-
do se arvora dono dessa obra. Faz propaganda, inclu-
sive institucional, com recursos do contribuinte baiano, 
dizendo que a Ferrovia Oeste-Leste é uma conquista 
do Governo do Estado. E não é. Ela é um conquista do 
povo baiano, concedida pelo Presidente Lula para o 
Estado da Bahia. Por isso, estamos associados a essa 
luta de conseguirmos as licenças prévias e de vermos, 
o quanto antes, iniciadas essas obras.

Agora, não adianta querer criar uma ilusão com 
relação ao andamento dessas obras, Sr. Presidente, 
querer faturar com aquilo que ainda tem dificuldades 
e percalços para se transformar em realidade. O Go-
verno do Estado já fez propaganda como se a ferrovia 
estivesse praticamente pronta. E, hoje, os jornais baia-
nos... Aqui está o jornal A Tarde, de maior circulação no 
Estado: suspensa licitação da Ferrovia Oeste-Leste. 

Eu espero, Sr. Presidente, que, pela competência 
do Ministério dos Transportes, onde está um baiano, Dr. 
Paulo Sérgio Passos, pela competência do Dr. Juqui-
nha, Presidente da Valec, e do Governo Federal, nós 
possamos vencer esses obstáculos, muitas vezes ar-
tificiais e artificiosos, que estão sendo colocados para 
que essa obra não exista. 
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Essa é uma obra do Governo Federal, é uma obra 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
estruturante para o nosso Estado. E nós estaremos, 
aqui, sempre defendendo-a para que ela seja uma 
realidade, Sr. Presidente, até porque cerca de 60% 
das cargas transportadas no Brasil utilizam o modal 
rodoviário, enquanto apenas 24% são transportadas 
por meio de ferrovias. É preciso tornar mais equili-
brada essa distribuição, de forma a reduzir os custos 
ambientais, de acidentes de trânsito e os custos de 
consumo de combustível.

Hoje, Sr. Presidente, como toda a soja e grãos 
como o milho, algodão e tantos outros produtos, como 
o café do oeste da Bahia, são transportados por via 
rodoviária, isso vem trazendo prejuízo imenso às rodo-
vias baianas, que não estão adaptadas para receber 
esse tipo de carga e que terminam sendo danificadas 
mais rapidamente. 

Portanto, Sr. Presidente, nessas ações do Ministé-
rio Público, deve-se levar em consideração a importân-
cia desse projeto para o desenvolvimento da Bahia. 

Espero que as questões ambientais sejam tra-
tadas com a seriedade e com o devido respeito, com 
o rigor que se exige, mas sem se passar do limite, a 
ponto de se criarem comoções desnecessárias e ine-
xistentes. Hoje, são milhares e milhares de baianos, 
desde os da cidade de Ilhéus, passando pelos das ci-
dades de Ipiaú, Jequié, Brumado, Caetité, Guanambi, 
Bom Jesus da Lapa, Correntina, São Desidério, Bar-
reiras e Luís Eduardo Magalhães, que estão ansiosos, 
angustiados pelas notícias de que essa obra estaria 
suspensa por conta dessa liminar dada pelo Ministério 
Público Federal.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso que o Minis-
tério Público Federal e a Justiça Federal... A liminar 
foi concedida pela Justiça Federal, mas proposta por 
meio de uma medida de segurança impetrada pelo 
Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesa-
da. Há, também, ação do Ministério Público Federal 
do Tocantins, que protocolou na Justiça Federal uma 
ação civil pública contra a Valec e contra o Ibama. Que 
não prospere! Que haja racionalidade! Que haja inte-
ligência! Que se analise! 

Nós desejamos desenvolvimento sustentável, 
cuidado com o meio ambiente, preservação do nosso 
ecossistema, inclusive na região de Ilhéus/Itacaré, uma 
região extremamente sensível, onde todos os cuidados 
ambientais deverão ser tomados, mas não podemos, 
a partir daí, tentar impedir a construção de uma obra 
estruturante como essa, que é importante para toda 
a Bahia e que, sem sombra de dúvida, tem de ser um 
compromisso do Governo Federal. É um compromisso, 
hoje, do Presidente Lula e no futuro, Sr. Presidente, 

terá de ser um compromisso do futuro Governo que 
venha a governar o nosso País. 

Temos vários candidatos a Presidente da Repú-
blica e uma candidata a Presidente, a Ministra Dilma 
Rousseff, que conhece detalhadamente essa obra, que 
assumiu, inclusive, o compromisso, na Convenção do 
PMDB na Bahia, de que daria à Bahia essa obra; que 
ela, eleita Presidente, daria continuidade à execução 
dessa obra. 

Portanto, seja a Ministra Dilma Rousseff a futu-
ra Presidenta do País, ou seja quem for eleito para 
Presidente, nós, baianos, temos de lutar para que a 
Ferrovia Oeste-Leste seja uma realidade o mais rapi-
damente possível, para trazer os benefícios de gera-
ção de empregos diretos na construção. Mais de 20 
mil empregos serão gerados durante a construção. 
São 23 mil os empregos previstos, diretos, e 70 mil 
os empregos indiretos. Perde-se a oportunidade de 
se transportarem 26 milhões de toneladas em cargas 
já em 2012, inclusive com a exploração de uma pro-
víncia mineral na cidade de Caetité e o escoamento 
dos grãos do oeste. 

A obra é prevista em R$6 bilhões, um investi-
mento muito significativo para todo o Estado da Bahia. 
Essa obra não pertence, absolutamente, a Governo 
de Estado, não pertence a “a”, nem “b”, nem “c”. Ela 
pertence ao povo da Bahia. E nós vamos lutar para 
que ela seja uma realidade o mais rapidamente que 
estiver ao nosso alcance.

Então, anuncio aqui que o Presidente da Valec, 
Sr. Presidente, disse-me que, até quinta-feira, dará uma 
extensão ao prazo para o dia 17 de agosto, quando 
ele pretende ver derrubadas as liminares, conseguir as 
licenças necessárias e fazer a abertura das propostas 
de preço para a execução da Ferrovia Oeste-Leste.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, tam-
bém, ao Senador Francisco Dornelles, por ter tido a 
paciência de nos aguardar e ceder o seu tempo para 
que eu pudesse fazer este pronunciamento. 

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

É a História: antes, veio Salvador; agora, é o Rio de 
Janeiro. Aquela foi a primeira capital; depois, foi o Rio 
de Janeiro, que V. Exª representa tão bem.

Convidamos, para usar da tribuna, Francisco 
Dornelles, que engrandece a democracia. S. Exª é o 
legítimo escolhido de Tancredo Neves, que se imolou 
pela democracia.

Atentai bem, brasileiros e brasileiras: antes de ir 
para o céu, Tancredo Neves entregou a chave do cofre 
das riquezas do Brasil a Francisco Dornelles, e o povo 
carioca entregou seu coração e sua confiança a esse 
grande líder do Brasil.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, pe-
las suas palavras.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Frente 
Pró-Rio acabou de divulgar uma carta-compromisso 
que seria apresentada a todos os Partidos que vão 
disputar as eleições no Rio de Janeiro. A Frente Pró-
Rio é comandada pelo engenheiro Francis Bogossian, 
Presidente do Clube de Engenharia, um empresário 
extremamente competente e bem-sucedido, que tem 
estabelecido um relacionamento extremamente com-
petente entre a classe empresarial e a classe política 
do Rio de Janeiro.

Aqui, como Presidente do Partido Progressista, 
quero dizer ao Presidente da Frente Pró-Rio, Francis 
Bogossian, que o Partido assinou essa carta-compro-
misso, pois está certo de que os tópicos e as indicações 
dessa carta são extremamente importantes para o de-
senvolvimento do Estado. Não vou mencionar todos os 
itens dessa carta-compromisso; mencionarei três ou 
quatro tópicos que considero da maior importância.

O primeiro tópico, Sr. Presidente, é a constru-
ção do trem-bala. O Presidente Lula já tomou uma 
importante decisão ao lançar o processo de licitação. 
O trem-bala não é obra que vai interessar somente ao 
desenvolvimento do Rio de Janeiro e de São Paulo. O 
trem-bala interessa ao Brasil. Se não estabelecermos 
uma ligação ferroviária entre São Paulo e Rio, tornare-
mos quase impossível o trânsito aéreo entre as duas 
capitais, ou seja, dificultaremos o trânsito aéreo entre 
São Paulo e Rio e todos os pontos do Brasil. O trem-
bala é obra da maior importância e tem de ser realizada 
e priorizada pelo Governo Federal. Na realidade, tem 
reflexo sobre o trânsito aéreo e vai permitir uma liga-
ção mais rápida e mais segura entre todos os pontos 
do Brasil e os Estados do Rio e de São Paulo.

Outro ponto, Sr. Presidente, é relativo aos Aero-
portos Galeão e Santos Dumont. Recentemente, o Pre-
sidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
responsável pela organização da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil em 2014, falando sobre a infraestrutu-
ra, mencionou o problemas dos aeroportos. Precisamos 
urgentemente de investimentos nos aeroportos Santos 
Dumont e Galeão. A situação do Galeão é realmente 
trágica. Se não fizermos, com rapidez, investimentos 
bastante relevantes nessa área dos aeroportos, real-
mente vamos estabelecer um apagão aéreo, um apa-
gão de transporte, o que é extremamente nocivo para 
o desenvolvimento do País.

Sr. Presidente, também é preciso que seja feita 
a revitalização do Porto da cidade do Rio de Janeiro, 
que já foi o grande porto do Brasil e que, hoje, precisa 

ser recuperado também para atender a essa deman-
da de crescimento do Brasil quer na importação, quer 
na exportação.

A indústria naval é outro ponto também menciona-
do no movimento Pró-Rio. Precisamos, realmente, prio-
rizar essa questão. O Governo Lula reviveu a indústria 
naval do País e tem todo o nosso apoio. Esperamos que 
essa indústria venha a crescer cada vez mais. Hoje, no 
Brasil, 46 navios estão em construção. A possibilidade 
do crescimento dessa indústria, em decorrência dos 
resultados do pré-sal, é quase o infinito.

Sr. Presidente, o plano aquaviário e a construção 
do metrô Gávea-Barra são outros pontos na área do 
transporte indicados na carta-compromisso Pró-Rio, 
assinada pelo ilustre Presidente Francis Bogossian.

Por isso, Sr. Presidente, quero apenas, no Senado, 
dizer a todas as Srªs Senadoras, aos Srs. Senadores 
e a todo o povo do Rio de Janeiro que o Partido Pro-
gressista assinou a carta-compromisso estabelecida e 
criada pela Frente Pró-Rio e fará tudo o que estiver ao 
seu alcance para que essas metas e esses programas 
sejam amplamente alcançados.

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

Agora, vamos chamar um orador inscrito e, depois, 
um Líder, que é o Senador Renan Calheiros, que já 
anuncio, para que Maceió, todo o Estado de Alagoas, 
o Nordeste e o Brasil o aguardem.

Agora, falará o Senador João Vicente Claudino, 
que é Senador pelo PTB, que representa o grandioso 
Estado do Piauí e para o qual digo – Renan vai memo-
rizar: V. Exª sabe que Jânio Quadros foi Governador do 
Estado de São Paulo e que seu secretário era Carva-
lho Pinto. Jânio Quadros, quando saiu do Governo do 
Estado, passou a faixa para Carvalho Pinto e disse: 
“Você jamais vai ser um Governador como eu, porque 
nunca vai encontrar um secretário de fazenda como 
encontrei!”. O secretário era Carvalho Pinto.

Digo também para João Vicente que ele não vai 
dar o desenvolvimento, porque meu Secretário de In-
dústria e Comércio foi João Vicente Claudino. Juntos, 
entregamos ao Estado do Piauí duzentas indústrias, 
como a Bunge, a fábrica de cimento. Só havia a Cer-
veja Antarctica, o Guaraná. São 27 fábricas de casta-
nha, a fábrica de bicicletas dele. Então, João Vicente 
Claudino representa uma liderança empreendedora 
no Estado do Piauí.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, 
no dia de hoje, para fazer um relato da importância do 
trabalho, que deve ser sempre profícuo, de um Sena-
dor da República para o Brasil e para os Estados da 
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Federação, no meu caso, o Piauí, que tenho a honra 
de representar como membro desta Casa.

Hoje, Sr. Presidente Mão Santa, destaco um fato 
histórico: nesta Casa, aprovamos e promulgamos – nós 
a aprovamos na semana passada e a promulgamos, o 
que é uma honra para nós, que compomos a Mesa – 
a PEC da Juventude. Ao Capítulo VII da Constituição, 
que tratava da criança, do adolescente e do idoso, foi 
inserida a juventude brasileira com idade entre 15 anos 
e 29 anos. No art. 227, incluímos o §8º, e, daqui por 
diante, a juventude terá participação como protagonista 
na discussão das políticas públicas para a juventude, 
do Plano Nacional da Juventude, do Estatuto da Ju-
ventude brasileira. A juventude estará representada de 
direito na Constituição Federal.

Gostaria também de lembrar um tema que des-
pertou e vem despertando interesse em todo o País 
e que é pauta de discussões em todos os níveis da 
vida brasileira: o rateio dos royalties da produção de 
petróleo, incluindo-se o pré-sal, que foi iniciado aqui 
por nós e que é um grande passo para a consecução 
de um dos objetivos da República Federativa do Brasil, 
que é reduzir as desigualdades regionais, conforme 
preconiza o art. 3º da Constituição Federal. Temos o 
orgulho em voltar aqui hoje e em poder dizer que es-
tamos perto de um desfecho que será a redenção dos 
Estados e Municípios deste nosso Brasil.

Sr. Presidente, gostaria ainda de lembrar o es-
forço que temos feito – e já colhemos frutos – na área 
da educação, do emprego, da infraestrutura, da assis-
tência social, da saúde, da segurança, dos esportes, 
do turismo e de muitos outros setores em todo o País 
durante o Governo Lula. Verifico isso no Piauí, Estado 
que tenho a honra de representar nesta Casa.

Vivemos, em todo o País, os primeiros momentos 
da campanha eleitoral. Este é o tema que está posto e 
que tem tomado a atenção de todos os brasileiros de 
forma geral e, em especial, de todos os piauienses.

Nosso Estado é rico – V. Exª o conhece –, mas 
ainda não possui a infraestrutura desejada em toda 
a sua plenitude. Este é o maior desafio que o Estado 
precisa enfrentar: cuidar das pessoas e administrar a 
máquina de maneira organizada e planejada.

Nosso Estado ainda tem problemas já há muito 
superados pelos seus vizinhos Estados do Nordes-
te. Mas, conhecendo cada palmo da nossa realidade 
social, econômica e política, temos a certeza de que 
muito já foi feito. Mas é necessário avançar mais. Acre-
ditamos que nosso povo e nosso Estado carecem de 
cuidados especiais.

Os jovens precisam mais do que estímulos para 
vencer, precisam que o Estado ofereça as condições 
básicas para a sua formação profissional e para a ge-

ração de emprego. O setor produtivo instalado e os em 
vias de se instalarem necessitam de incentivos fiscais 
atrativos. Da mesma forma, os cidadãos com mais de 
50 anos precisam se integrar de maneira protegida e 
vantajosa no mercado de trabalho. A educação, em 
todos os níveis, merece atenção, bem como o turismo 
e a saúde.

Sabemos que também reduzimos sensivelmente 
os índices de pobreza absoluta que grassava na maio-
ria de nossa população. Basta lembrar que, em 1995, 
mais de 75% dos piauienses viviam em condições de 
miséria absoluta e que mais de 46% vivem na pobre-
za extrema. Sr. Presidente, continuamos entre os últi-
mos colocados nesse aspecto. Com as inversões de 
recursos federais, com os programas sociais e com a 
ação pública do Governo Lula, conseguimos amorti-
zar essa situação. Entretanto, os dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgados hoje 
revelam que os números continuam abaixo do espe-
rado, pois mais de 50% dos nossos irmãos piauienses 
ainda estão na condição de pobreza absoluta, e 26% 
vivem na pobreza extrema. O desafio é exponencial: 
reverter ainda mais esse quadro para os desejados 4% 
de pobreza até 2016 é a meta do Brasil. Esse deve ser 
nosso desafio também no nosso querido Piauí.

Temos a plena convicção de que a caminhada, o 
debate e o empenho, mais uma vez, permitirão nossa 
profícua parceria com o Governo Federal, para que 
possamos realizar muito mais e melhor pelo nosso 
Piauí.

Quero destacar, Sr. Presidente, ações que em-
preendemos nesta Casa, como projetos que visavam 
à criação de Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFETs) no interior do Estado do Piauí, 
em São João do Piauí, em Esperantina, em Valença, 
e de Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). 
O Presidente Lula, no dia 30, oficializou a ZPE de Par-
naíba, mas se pode estender esse instrumento de des-
concentração de investimentos do Estado, levando-o 
para Picos, para Floriano, para Bom Jesus. Podemos 
também descentralizar a ação do ensino superior, 
criando a Universidade do Gurguéia. Há também a 
alocação de recursos, por meio de emendas no Orça-
mento Geral da União, para os Municípios, para que 
seja transformada a vida de homens e mulheres do 
nosso Estado.

Com a visão de um Piauí de grandes possibilida-
des, capaz de gerar emprego e renda, defendemos a 
promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis, 
com expectativas de beneficiar as gerações atuais e 
futuras, apoiado em propostas viáveis para a realida-
de estadual.
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Reconhecemos a necessidade da realização de 
parcerias estratégicas para combater as distorções 
sociais, através de recursos humanos e econômicos, 
influenciando no avanço dos indicadores de desen-
volvimento humano e social, que só se concretizam 
por meio de políticas e proposições consistentes e 
eficazes.

Mudar esses cenários com o trabalho é nossa 
tarefa, é nosso compromisso, exigindo conhecimento 
científico e tecnológico. Desse modo, o conhecimento 
será aprimorado, as desigualdades serão reduzidas, 
o emprego e a renda terão impactos positivos de cres-
cimento, e as atividades produtivas serão incrementa-
das, para que sejam fortalecidas dentro de um sistema 
competitivo, base do crescimento de uma economia.

Queríamos deixar registrados, Sr. Presidente, os 
desafios que devem ser assumidos com o Estado do 
Piauí e com o nosso povo. Mas, ao encerrar, eu queria 
aproveitar este momento para requerer um voto de pe-
sar pelo falecimento do Prefeito da cidade de Lagoa do 
Sítio, Dr. Lindomar de Moura Barbosa, ex-Vereador de 
Valença, ex-Secretário de Saúde de Valença, no Piauí, 
Prefeito já exercendo o segundo mandato, realizando 
uma administração eficiente, em que a cidade teve 
ganhos sociais importantes. O PTB e o Piauí perdem 
essa grande liderança da Confederação Valenciana, 
que vai deixar uma lacuna importante na política do 
Piauí, pois ele foi exemplo de homem público, tinha 
compromisso, Sr. Presidente, com as causas maiores 
do nosso povo e buscava transformar a nossa peque-
na Lagoa do Sítio, desmembrada em Valença, numa 
cidade referencial na administração pública piauiense. 
Isso nos deixa um pesar, uma dor profunda.

Hoje, pela manhã, estivemos em Valença, antes 
de chegarmos a Brasília. No voto de pesar, queremos 
estender a toda a sua família, à sua esposa, D. Vilma, 
e a todos os seus filhos, a dor que sentimos hoje ao 
perder nosso querido Prefeito Dr. Lindomar Barbosa, 
de Lagoa do Sítio.

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

A Mesa – e quis Deus que eu a estivesse presidindo, 
como Senador pelo Piauí – se associa ao seu pesar 
pela morte do Prefeito, um cidadão que era médico, 
de Lagoa do Sítio. 

V. Exª será atendido. Apenas estamos aguardan-
do a formalização do requerimento de voto de pesar 
pelo falecimento do Dr. Lindomar de Moura Barbosa, 
no Estado do Piauí. Lamentamos e passamos às mãos 
da nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia Lyra, para que 
sejam tomadas as providências necessárias.

Agora, convidamos para usar da palavra, como 
Líder, o Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
uma das figuras mais bravas da política nordestina.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª atravessou muitos mares vermelhos, não é? O 
nosso líder de Deus, Moisés, atravessou um, e V. Exª 
atravessou, com galhardia, muitos mares vermelhos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, quero dar o testemunho de que V. Exª foi um 
extraordinário Ministro da Justiça deste País. Tudo que 
tem consolidado no sistema penitenciário do Piauí de-
vemos a V. Exª. Foi tão grandioso que quiseram levar 
o Beira-Mar para lá, e eu não deixei. Não era aquele 
o nosso propósito inicial.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O 
Piauí merece. Quer dizer, merece a ampliação do sis-
tema penitenciário, não o Beira-Mar, não é?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E, 
traduzindo a gratidão do povo do Piauí, como Gover-
nador do Estado,...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Obrigado, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– ... reconhecendo o valor de V. Exª, eu coloquei no 
peito...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – É 
verdade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
...de V. Exª a comenda maior: a Grã-Cruz Renascença, 
que traduz o respeito do Piauí à liderança de V. Exª. 
Nosso respeito e admiração.

V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Muito 
obrigado, Presidente Mão Santa, pelo carinho, pelas 
palavras, pelo testemunho...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em 
seguida, convido os Senadores a permanecerem no 
plenário porque haverá a posse do Suplente do Sena-
dor de Santa Catarina, do DEM, Raimundo Colombo. 
Então, nós teremos aquela formalidade.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Se-
nador Mão Santa, mais uma vez, pelo carinho, pelas 
palavras, pelo testemunho. V. Exª é um querido ami-
go. Eu tenho muita satisfação em ser seu amigo aqui, 
nesta Casa do Congresso Nacional. 
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeira-
mente, em nome do Estado de Alagoas, quero agrade-
cer as manifestações de apoio e solidariedade do povo 
brasileiro, que, mais uma vez, frente a uma tragédia 
pública, mostrou, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, sua força e motivação para apoiar e socorrer os 
que mais precisam.

O Brasil, Srs. Senadores, acompanhou o impac-
to das enchentes que afetaram a vida de mais de 160 
mil alagoanos em 28 Municípios de nosso Estado e 
também do Estado de Pernambuco. As cheias no Nor-
deste também revelaram a coragem dos nordestinos 
para se levantarem após uma catástrofe e recomeça-
rem suas vidas. 

Igualmente solidários, os brasileiros de outros Es-
tados se mobilizaram, e temos recebido – é importante, 
mais uma vez, que se diga – toneladas de donativos, 
alimentos, roupas, cobertores, água, medicamentos. 
E é preciso, Sr. Presidente, dizer também que é muito 
importante que essas doações continuem. 

Brasileiro e nordestino que é, o Presidente Lula 
e seus Ministros não pouparam ações emergenciais. 
Atenderam prontamente nossas solicitações por re-
cursos federais para socorro aos Estados atingidos 
de Alagoas e Pernambuco.

O momento, todos sabem, é de reconstrução, de 
acreditar, de buscar dentro de cada um a força para 
se reerguer e organizar a própria vida e a vida de 
seus familiares. Tivemos do Presidente Lula o envio 
das Forças Armadas, de hospitais de campanha, de 
médicos, de recursos, de verbas para a reconstrução 
da cidade.

Renovo aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o meu apelo para que o Governo Federal possa, com 
muita pressa, com mais agilidade, reconstruir as casas 
e dá-las aos desabrigados. Esse ato será de grande 
valia para quem perdeu tudo e de impacto irrisório – já 
disse aqui e quero repetir – para a nossa economia.

Também é importante dizer que é necessário – 
também já defendi isto desta tribuna – fazer a remissão 
das dívidas do microcrédito, do crédito amigo, rural e 
urbano, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste 
do Brasil para que as pessoas atingidas com essa re-
missão tenham acesso ao crédito disponibilizado, ao 
crédito novo disponibilizado. 

Também encaminhei ao Presidente Lula uma 
proposta de apoio ao pequeno produtor que teve a 
sua produção canavieira perdida ou prejudicada, muito 
prejudicada, com a enchente. E solicitei, Sr. Presidente, 
a antecipação dos recursos da subvenção econômica 
que aprovamos aqui, no Congresso Nacional, para os 
pequenos produtores de cana-de-açúcar do Nordes-
te, especialmente de Alagoas e de Pernambuco, que 

gira em torno de R$80 milhões. Gira em torno de ape-
nas R$80 milhões. Tratei do assunto, pessoalmente, 
com o Ministro da Agricultura; tratei do assunto, tam-
bém pessoalmente, com o Presidente Lula, na última 
quinta-feira, e estou acompanhando, porque o Minis-
tro da Agricultura já pediu o aporte dos recursos, que 
beneficiará, só em Alagoas, mais de 7.200 pequenos 
produtores de cana-de-açúcar, ao Ministro da Fazen-
da, Guido Mantega.

Sr. Presidente, falo e reivindico pelo meu Estado, 
por Alagoas, mas temos – já disse – que nos lembrar 
que somos todos brasileiros, e esses episódios, es-
sas enchentes, essas catástrofes, essas inundações 
também abalaram o povo do Rio de Janeiro, o povo 
de Santa Catarina, o povo do Sul do País, com desli-
zamentos, com tragédias, em que também morreram 
centenas de pessoas. Todas essas tragédias pedem de 
nós, homens e mulheres, homens públicos e também 
mulheres que exercem cargos públicos, uma reflexão 
profunda sobre as medidas preventivas de educação, 
planejamento e infraestrutura para que a natureza dê 
vazão às incontroláveis tempestades. Mas, Sr. Presi-
dente, que o nosso povo esteja a salvo, que o nosso 
povo esteja protegido. 

Como Senador por Alagoas, vou propor, mais 
uma vez, ao Senado a agilização na votação do Fundo 
Nacional, com recursos vindos de várias fontes orça-
mentárias, para que possamos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, mapear as áreas de risco do País e, ali, 
criarmos programas específicos, embasados tecnica-
mente, para fazermos a prevenção. 

É hora de esta Nação, que cresce e enriquece, 
cuidar de seus brasileiros que mais precisam e investir 
em solução efetiva para que a qualidade de vida possa 
ser compartilhada em toda a Nação. 

Precisamos também, Senador Mão Santa – e já 
defendi isto aqui, desta tribuna do Congresso Nacional 
–, pedir que se agilize a reconstrução dessas cidades 
que foram atingidas, que se agilize verdadeiramente. 
Eu até sugeri, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
chamássemos o Ministério Público, que chamásse-
mos os Tribunais de Contas e o Tribunal de Contas da 
União, para que, com absoluta transparência, possa-
mos fazer essa reconstrução. É hora de agilizarmos 
a desapropriação dos terrenos e de arregimentarmos 
todos para fazermos esses projetos executivos, para 
que tenhamos, num curtíssimo espaço de tempo, a 
reconstrução das cidades que foram destruídas pe-
las enchentes.

Em segundo lugar, Sr. Presidente – já encerro –, 
devo dizer que este tem sido um ano pesaroso, pesa-
roso mesmo – mais uma vez, é importante lamentar –, 
de muitas provações, para o Estado de Alagoas. 
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No primeiro semestre – V. Exª acompanhou, já 
dissemos isto aqui –, perdemos três ilustres alagoanos. 
Dois deles foram Governadores do Estado: Luís Abílio 
e Geraldo Sampaio. Perdemos também, Sr. Presiden-
te, um importante parlamentar, Albérico Cordeiro, ex-
Prefeito de Palmeira dos Índios e ex-Deputado Federal. 
Tanta falta fazem ao Estado de Alagoas.

Dias antes, em meio às tragédias provocadas 
pelas enchentes, Alagoas perdeu também o mais ala-
goano dos pernambucanos, e Pernambuco perdeu o 
mais pernambucano dos alagoanos. Depois de uma 
resistência heróica contra o câncer, faleceu, no último 
dia 23, o empresário e intelectual Luiz Carlos Maranhão, 
aos 70 anos de idade. Dias depois da morte de Luiz 
Carlos, veio a falecer também sua esposa. Maranhão, 
ao lado de seus irmãos, José Carlos, Luiz Ernesto e 
Severino Carlos, foram, Alagoas sabe, os responsáveis 
pela expansão e modernização do Grupo Santo Antô-
nio, formado pela Central Açucareira Santo Antônio, 
em São Luís do Quitunde, e pela Usina Camaragibe, 
em Matriz de Camaragibe. Essa usina é, graças ao 
trabalho da família Maranhão, a segunda maior pro-
dutora de todo o Nordeste, sendo a única da região a 
produzir álcool extra neutro, próprio para a fabricação 
de bebidas e de cosméticos.

Mas esse, Sr. Presidente, não é o único diferen-
cial do Grupo. Além de uma política diferenciadas de 
defesa do meio ambiente, as usinas do Grupo Mara-
nhão oferecem assistência médica e hospital a todos os 
funcionários das empresas, notadamente para aqueles 
que recebem as menores remunerações. 

Luiz Carlos Maranhão, além de um empresário 
empreendedor do setor sucroalcooleiro de Alagoas, 
irrequieto, era também um contumaz devorador lite-
rário. Sua paixão pelos livros, Senador Mão Santa, o 
levou a formar uma biblioteca com um dos maiores 
acervos, com um dos mais importantes acervos do 
Estado de Alagoas. Luiz Carlos Maranhão era mem-
bro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e 
um dedicado estudioso das histórias de Alagoas e de 
Pernambuco. 

Mais do que seu arrojo em um setor marcado 
pela tradição, mais do que sua inteligência refinada 
e erudição, o que todos nós que convivemos com ele 
vamos guardar para sempre em nossos corações é, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sua natureza 
extrovertida e alegre. O riso foi sempre farto; a docili-

dade, extrema. Luiz Carlos Maranhão sempre foi ami-
go dos seus amigos. Eu mesmo me considerava um 
amigo de Luiz Carlos Maranhão. Sei que esse tempe-
ramento dócil, ao lado de tantas aptidões e talentos, 
está provocando uma grande lacuna na sociedade 
alagoana. Sei que esse vazio será ainda mais profun-
do, muito mais pesaroso para seus filhos que, repito, 
dias depois da morte de Luiz Carlos Maranhão, perde-
ram também a esposa dele, sua mãe. Os filhos, pela 
educação recebida do pai, saberão, Sr. Presidente, 
multiplicar e dar continuidade às várias obras de Luiz 
Carlos Maranhão.

Desenvolvimentista convicto, Luiz Carlos Ma-
ranhão era também um atento observador da cena 
política e social de Alagoas. Era um entusiasta de 
políticas públicas para regiões mais carentes, como 
o Nordeste, e sua sinceridade não poupava críticas 
a essas políticas, quando elas se inviabilizavam. Por 
esses atributos, Luiz Carlos Maranhão, que era enge-
nheiro de formação, em muito pouco tempo, em muito 
pouco tempo mesmo, transformou-se em um líder do 
setor sucroalcooleiro.

Luiz Carlos Maranhão era, talvez, Sr. Presidente, 
a simbiose mais perfeita de um nordestino. Tudo em 
Luiz Carlos Maranhão era Nordeste, era a pujança 
do seu povo. Ele próprio trouxe Maranhão no nome, 
nasceu em Pernambuco, como disse no início do dis-
curso, e radicou-se em Alagoas. Ou seja, Luiz Carlos 
Maranhão viveu e lutou intensamente o Nordeste em 
todas as suas atividades.

Portanto, neste momento em que agradeço, mais 
uma vez, a V. Exª a gentileza, o tempo, gostaria de 
prestar esta homenagem, em nome do povo de Ala-
goas, em nome do Senado Federal, a esse grande 
nordestino, que foi Luiz Carlos Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador Renan Calheiros, que, com gran-
deza, representa a grandeza do povo de Alagoas.

Encontra-se na Casa a Srª Níura Sandra Demarchi 
dos Santos, segunda suplente do Senador Raimundo 
Colombo, da representação do Estado de Santa Cata-
rina, convocada em virtude de licença do titular.

S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma, 
que será publicado na forma regimental, e demais do-
cumentos exigidos por lei.

É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – De-
signo comissão formada pelos Srs. Senadores Antonio 
Carlos Júnior e Acir Gurgacz para conduzir S. Exª, a 
Srª Níura Sandra Demarchi dos Santos, ao Plenário, 
a fim de prestar o compromisso regimental.

A Presidência solicita que todos os presentes 
permaneçam de pé para o compromisso de posse.

(A Srª Níura Sandra Demarchi dos San-
tos é conduzida ao plenário e presta, perante 
a Mesa, o compromisso.)

A SRª NÍURA SANDRA DEMARCHI DOS SAN-
TOS (PSDB – SC) – Prometo guardar a Constituição 
Federal e as leis do País, desempenhar fiel e lealmen-
te o mandato de Senadora que o povo me conferiu e 
sustentar a união, a integridade e a independência 
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Declaro empossada, no mandato de Senadora da Re-
pública, a nobre Srª Níura Demarchi, que, a partir deste 
momento, passa a participar dos trabalhos da Casa.

V. Exª quer fazer alguma comunicação? 
A SRª NÍURA SANDRA DEMARCHI DOS SAN-

TOS (PSDB – SC) (Fora do microfone.) – Vou fazer 
amanhã, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, esteja à vontade no Plenário.

Passo à Drª Cláudia Lyra, para a publicação de-
vida do ato de posse. 

Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
Documento assinado pela Senadora

É a seguinte a Comunicação:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E 
NOME PARLAMENTAR

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

em conformidade com o art. 7º do Regimento Interno 
que, assumindo nesta data a representação do Estado 
de Santa Catarina, adotarei o nome abaixo consignado 
e integrarei a bancada do Partido PSDB.

Nome Parlamentar: Níura Demarchi.
Sala das Sessões, 13 de julho de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

expediente lido vai à publicação.
Chegou para a posse o nosso extraordinário Sena-

dor Gim Argello, que representa o PTB nesta Casa.
O próximo a falar é o Senador Acir Gurgacz.
Acir Gurgacz representa Rondônia e o PDT, de 

Leonel Brizola, e traz para cá uma luta empresarial 
de sua família no sistema de comunicação, nas difi-
culdades da Amazônia. É um empreendedor, um rea-

lizador e tem a genética de seu pai, um desbravador 
da Amazônia.

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

Srªs e Srs. Senadores, colegas que nos acom-
panham pela TV Senado e pela Rádio Senado, que-
ro apresentar brevemente, antes de entrar no tema 
principal, a publicação de um trabalho meu, voltado 
especificamente para o público jovem. É a cartilha in-
titulada Saúde Sempre, Drogas Jamais, que confirma 
a nossa preocupação com o problema dos entorpe-
centes, principalmente o crack, que se espalha em 
todo o nosso País.

Destaco aqui a frase citada na capa, extraída de 
um pronunciamento feito nesta Casa, que diz o seguinte: 
“A questão do combate às drogas está exatamente no 
controle de demanda.” Ou seja, é preciso não apenas 
coibir o tráfico, mas também desestimular o desejo 
de consumo. E isso acredito ser possível apenas com 
muita educação e informação.

Quero apresentar essa cartilha, que estamos 
distribuindo em Rondônia, em todos os Municípios, 
nas escolas, mostrando o grande problema que são 
as drogas, principalmente o crack, e também qual é a 
maneira como os jovens podem prevenir-se contra esse 
mal, contra esse problema que assola não só o nosso 
Estado de Rondônia, mas todo o nosso País. 

Entrando agora, Sr. Presidente, no tema principal 
do meu pronunciamento de hoje, destaco que tenho 
apresentado aqui as minhas ideias e proposições, 
neste plenário, sempre com a intenção de contribuir, 
de alguma maneira, com o desenvolvimento do Brasil, 
por meio do desenvolvimento do meu Estado de Ron-
dônia. Acredito que tenho sido coerente em minhas 
proposições, como comentei em pronunciamento re-
cente. Meu foco é um desenvolvimento sustentado, 
contando sempre com uma constante qualificação de 
mão de obra e aposta insistente na educação e no 
planejamento. 

Por esse motivo, por acreditar nesses elementos, 
que para mim são fundamentais para que se possa 
tocar um governo ou uma administração pública, que 
venho aqui hoje, para destacar os avanços do Brasil 
nos últimos anos, no Governo do Excelentíssimo Se-
nhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O Governo Lula, ao longo dos seus dois manda-
tos, tem uma característica bastante específica dentro 
desse momento histórico do Brasil na virada do século. 
O Brasil havia começado a experimentar uma muito 
aguardada tranquilidade econômico-financeira, uma 
época de grande estabilidade, que garantiu as semen-
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tes necessárias para que pudesse florescer uma nova 
época para o nosso Brasil. 

E os avanços desde governo podem ser medi-
dos não apenas na manutenção de uma estabilidade 
econômica, mas sim nas conquistas em termos de 
estrutura e infraestrutura em vários setores do Brasil. 
Nesse sentido as obras do PAC, o Programa de Ace-
leração do Crescimento, têm muito a dizer para todos 
nós, brasileiros. As obras e ações estão espalhadas 
por todo o Brasil, são quase três mil obras, e estão 
contribuindo para a geração de frutos de uma política 
responsável, capaz de criar uma oferta crescente de 
empregos e renda, assim como também as bases para 
um crescimento sustentado do País. 

É bem verdade que uma boa parte das obras do 
PAC ainda não foi concluída e que existem ainda dis-
torções políticas e de infraestrutura que necessitam 
de revisões. Eu mesmo aponto essa necessidade em 
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2010, 
que visa a criar uma porcentagem mínima do PIB para 
investimento no setor de infraestrutura de transporte; 
seja transporte terrestre, transporte de carga, seja 
transporte aéreo, transporte fluvial ou ferroviário.

Mas eu posso dizer que o Brasil segue em bons 
trilhos rumo ao futuro. Temos hoje a certeza de que es-
tamos construindo as fundações necessárias, as bases 
necessárias para uma economia que apresenta índice 
de desenvolvimento dos mais altos do planeta.

Quero citar aqui alguns exemplos dos passos 
largos que o Brasil vem dando com as obras das duas 
etapas do Plano de Aceleração do Crescimento, como 
o lançamento ao mar do primeiro petroleiro feito total-
mente em solo nacional desde 1997, que foi construído 
no estaleiro Atlântico Sul, no Pernambuco. Batizado 
de João Cândido, a conclusão do navio marca o re-
nascimento da indústria naval brasileira e é capaz de 
transportar pelos oceanos uma carga de 1 (um) milhão 
de barris de petróleo. 

Desde 2007, quando o PAC foi criado, até maio 
deste ano, o programa já investiu cerca de R$463 bi-
lhões, representando em torno de 70% de um total pre-
visto de mais de R$655 bilhões para todo o programa. 
Desse total já investido, R$98 bilhões foram oriundos 
da iniciativa privada.

Como afirmei no início deste discurso, prezo o 
planejamento como a melhor forma de chegar ao de-
senvolvimento, e o PAC do Governo Lula nada mais 
é que a consagração total dessa filosofia de trabalho. 
Nada é gratuito, nenhuma obra foi decidida ao favor 
do vento, mas sim dentro de uma lógica de formação 
das bases necessárias para que o País consiga alçar 
o vôo que o povo brasileiro tanto merece vivenciar. São 
obras que têm como prioridade as pessoas. 

Essas ações, obras e medidas administrativas 
estão divididas por funções. São ações de logística 
que contemplam estradas e afins; ações geradoras 
de energia; obras de saneamento e de fins sociais e 
urbanos; além de medidas de desoneração tributária, 
de estímulo ao crédito e outras.

Todo esse complexo de ações está espalhado 
por todo o território nacional, contemplando todas as 
regiões brasileiras, beneficiando a grande maioria dos 
Municípios brasileiros. 

Cito aqui como exemplo algumas obras já con-
cluídas que fazem parte desse esforço do Programa 
de Aceleração do Crescimento, em ação desde 2007. 
Destaco a construção do Gasoduto Gasbel II, levando 
energia entre os Estados do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. 

Aponto também a pavimentação da BR-282 em 
Santa Catarina, ligando os Municípios de Palhoça, ao 
lado da capital de Santa Catarina, Florianópolis, com 
o Município de Lages, no interior do Estado, assim 
como a barragem de Taquara, no Ceará, que aumen-
ta a capacidade de abastecimento de água na região 
noroeste daquele Estado.

Na região Norte, cito aqui a pavimentação da 
BR-364 no Acre, no trecho entre Tarauacá e Rio da 
Liberdade, obra vizinha da pavimentação e construção 
de cinco pontes, ainda em andamento, continuando a 
rodovia até o Município de Sena Madureira.

Outro grande exemplo é a conclusão dos lotes 1 
a 4 do Rodoanel de São Paulo, obra que agiliza o trân-
sito na capital mais populosa do País, o grande centro 
nervoso do Brasil. Foram investidos, até agora, R$731 
milhões em uma ação gigantesca que já apresenta 
resultados no dia a dia daquela região. Dia a dia que 
também já foi afetado positivamente para quem passa 
hoje na ponte sobre o rio São Francisco e acessos, na 
BR-116, na divisa entre Pernambuco e Bahia; ou então 
para as pessoas que passam hoje pelo viaduto na BR-
040, em Vila Rica, Minas Gerais, uma obra que trouxe 
mais segurança e comodidade àquela região. 

O setor de logística, da infraestrutura de trans-
porte, foi contemplado com inúmeras ações, como a 
pavimentação da BR-156, no Amapá, ligando Igarapé 
do Breu a Calçoene; ou então a finalização do Contor-
no Leste Curitiba, na BR-116, no Estado do Paraná; e 
mesmo o contorno de Corumbá, na BR-262, no Mato 
Grosso do Sul; assim como a conclusão da ponte da 
BR-364 sobre o rio Candeias, perto de Porto Velho, 
capital do meu Estado, Rondônia. 

Não somente rodovias foram contempladas com 
pavimentação e conclusão de seus trechos, mas tam-
bém outros modais de transportes foram alvo das ações 
do Programa de Aceleração do Crescimento. A conclu-
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são das obras do Terminal Hidroviário de São Sebastião 
do Uatumã, no Estado do Amazonas, é um exemplo 
desse trabalho. Assim como a entrega do Trecho Nor-
te Subtrecho Aguiarnópolis, da Ferrovia Norte-Sul, no 
Tocantins. Ferrovia que deverá se estender até o norte, 
subindo por Vilhena e chegando até Porto Velho, se 
Deus quiser, dando ao meu Estado, Rondônia, o pa-
pel de ser a ligação tanto da escoação da produção 
brasileira que vai para o Pacífico ou para o Atlântico 
norte, assim como rota turística também.

Aeroportos de todo o País também foram contem-
plados com ações do PAC. São ampliações e reformas 
em aeroportos como Congonhas, Santos Dumont, em 
Salvador, Fortaleza, em João Pessoa, na Paraíba e 
Boa Vista, em Roraima, entre outros. Foram, ao todo, 
nove ações em oito aeroportos, somando um total de 
R$270 milhões.

Em todos os modais de transporte, o PAC somou 
até agora investimentos na ordem de R$46 bilhões, 
sendo quase R$33 bilhões construindo mais de 5.300 
quilômetros de rodovias; R$11 bilhões em financia-
mentos de 240 embarcações e dois estaleiros para 
a Marinha Mercante; quase um R$1,5 bilhão em 356 
quilômetros de ferrovias; mais de R$123 milhões em 
quatro empreendimentos realizados em portos; e mais 
de R$32 milhões em sete terminais hidroviários.

No setor energético, os avanços são memoráveis. 
A área de exploração e produção de petróleo e gás 
natural é responsável por R$62,8 bilhões. Em segun-
do lugar está a área de geração elétrica, que realizou 
investimento de R$14,5 bilhões para aumentar a oferta 
de energia em 6,8 mil MW. As ações do Plano de Ace-
leração do Crescimento já resultaram em 47 pequenas 
centrais hidrelétricas, a construção de 28 usinas eólicas 
e a implantação de usinas termoelétricas em 14 Esta-
dos. Isto sem falar nas obras das usinas hidrelétricas 
no rio Madeira, em Rondônia, o meu Estado.

Sr. Presidente, as ações do PAC contabilizam 
nada menos do que cerca de 3 mil obras e serviços 
em geral em todo o País. Tudo isso são ações estra-
tégicas voltadas para a consolidação de nossa infra-
estrutura, seja energética, de transporte, logística, de 
produção. O PAC, implantado pelo Governo Lula, é o 
maior esforço de base já realizado na história do Bra-
sil e será, por muito tempo, tema de estudos e ficará 
na lembrança do povo brasileiro como um marco do 
momento de transição do nosso País, uma transição 
que separa um País em desenvolvimento de um País 
desenvolvido.

O Brasil pós-Governo Lula, pós PAC, é um País 
que tem o ferramental necessário para crescer, para 
enfrentar seus desafios de frente. Precisamos dar con-
tinuidade a todo esse trabalho, a todo esse esforço, 

aprimorando nosso material humano e consolidando 
já uma filosofia de planejamento no Brasil, em cada 
um dos Estados que constituem essa Federação. Tudo 
em nome de um futuro melhor, mais sólido, mais justo 
para cada cidadão brasileiro.

Os investimentos em habitação no meu Estado 
de Rondônia, Sr. Presidente, e Senador Mão San-
ta, são mais de R$625 milhões em todo o Estado de 
Rondônia.

A implantação da ferrovia de integração Oeste, 
ligando Uruaçu e Vilhena, é uma obra em fase inicial, 
mas nós a aguardamos com muita ansiedade, expec-
tativa e esperança em Vilhena. E não só indo a Vilhe-
na, mas chegando a Porto Velho também, ligando a 
hidrovia do Madeira, para que possamos interligar não 
só os produtos amazônicos, mas os produtos para a 
Amazônia.

A construção da ponte sobre o rio Madeira, ligan-
do Porto Velho a Manaus, é uma obra muito importante 
que já teve início em Porto Velho.

O Terminal Hidroviário de Porto Velho, o chama-
do porto do Cai N’água envolve quase R$11 milhões, 
e essa obra é muito importante para a nossa capital e 
para o nosso Estado de Rondônia.

A ponte de Candeias, também na BR-364, e a 
travessia de Porto Velho, nas vias marginais da BR-364, 
são obras importantes que estão no PAC. Também o 
são a tão aguardada reconstrução da BR-364, atra-
vés do Crema. Estive hoje com o diretor geral do Dnit, 
Dr. Pagot, que me disse que, nesta semana, deve ser 
concluído esse projeto para imediatamente ser colo-
cado em licitação. Trata-se de uma obra importantíssi-
ma para o Estado de Rondônia, que é a reconstrução 
da BR-364. 

Ainda há a implantação da BR-429, de Presidente 
Médici até Costa Marques. Hoje, entre Médici e Alvora-
da, está praticamente concluído esse trecho; em obras 
entre Alvorada do Oeste até São Miguel. 

O Ministro Paulo Sérgio – foi nossa satisfação tê-
lo lá em Costa Marques – deu a ordem de serviço para 
o trecho Costa Marques a São Domingos, um trecho 
pequeno, mas muito importante, fazendo o trabalho 
inverso: iniciando a obra lá em Costa Marques para 
vir de encontro... E amanhã estaremos com o Minis-
tro Paulo Sérgio novamente, para que ele dê a ordem 
de serviço no trecho 2 e 3, que liga São Miguel a São 
Francisco, passando por Bom Princípio. É uma obra 
importantíssima, passando por Seringueiras, uma obra 
muito importante para todos nós, mas precisa ser dada 
a ordem de serviço. 

Temos ainda a infraestrutura energética, com as 
usinas do Madeira, Jirau e São Antônio, assim como as 
linhas de transmissão interligando Vilhena à usina de 
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Samuel; e Ji-Paraná a Vilhena. São mais R$12 bilhões 
em obras do PAC no Estado de Rondônia.

Era isso o que eu tinha de apresentar hoje, essa 
afirmação da minha confiança no planejamento e na 
execução, na aposta do investimento em infraestrutura 
e na base do nosso País.

Era isso que eu tinha para colocar, Sr. Presiden-
te, lembrando sempre que, somadas a essas obras de 
infraestrutura, precisamos rever as questões tributárias 
de nosso País, Senador Mão Santa. 

Precisamos dar um apoio aos nossos empresá-
rios, às nossas indústrias, para que possamos con-
tinuar sendo competitivos com os países em franco 
desenvolvimento, os países emergentes que estão se 
desenvolvendo. Nós precisamos rever a nossa carga 
tributária. É necessário que seja feito um estudo sobre 
a reforma tributária o mais rapidamente possível para 

que possamos não apenas evoluir em obras, mas evo-
luir também com a tecnologia, com o desenvolvimento 
através das empresas e das indústrias brasileiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anto-
nio Carlos Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Agradecemos ao Senador Acir Gurgacz.

O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 701 e 
702, de 2010, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa, 
nos termos do art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, as 
seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência as Medidas Provisórias, que 
acabam de ser lidas, a Presidência comunica ao Ple-
nário que os prazos de 45 dias para apreciação das 
matérias encontram-se esgotados, e os de sua vigência 
foram prorrogados por Atos do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional, por mais sessenta dias, conforme 
prevê o §7º do art. 62 da Constituição Federal.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas da Casa, até que se ultimem suas votações.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com a palavra o Senador Mão Santa, Líder 
do PSC nesta Casa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senador Antonio Carlos Maga-
lhães Júnior, que preside esta sessão, parlamentares 
na Casa, brasileiras e brasileiros aqui, no plenário, e 
que nos acompanham pelo sistema de comunicação 
do Senado, esse negócio de PT, a cada dia, a gente 
vê... Eu sintetizei que é pior do que um terremoto onde 
tem Governo do PT. No Piauí, nós tivemos, por sete 
anos e seis meses. Terremoto é ligeirinho – oito se-
gundos, dez segundos, doze segundos. Tem estrago; 
ninguém vai dizer que não tem. Tem sofrimento. Olha, 
mas aguentar sete anos e seis meses de Governo do 
PT é desgraceira muita, é bagaceira muita, é estrago 
muito! Só mesmo o Piauí cristão... O Livro de Deus, 
Antonio Carlos, diz que, depois da tempestade, vem 
a bonança.

A esperança – o caboclo do Piauí diz – é a última 
que morre. Não é assim no Nordeste? O apóstolo Pau-
lo dizia que é um pecado perder a esperança. Ernest 
Hemingway, autor do livro “O Velho e o Mar”, nasceu 
em Key West, nos Estados Unidos, uma ilha bem pró-
xima de Cuba, e morreu lá. Ele diz: a maior estupidez 
é perder a esperança; ele vai mais adiante e diz que o 
homem pode ser até destruído, mas derrotado nunca; 
tem que lutar.

Então, nessa expectativa, o Piauí encheu-se de 
esperança e realmente, graças a Deus, com muita pre-
ce, com muita oração a Deus, tirou o Governador lá, 
que é candidato a Senador. E entrou um “gente boa”. 
Mas, rapaz, eu tenho é pena do homem: foi muita cor-
rupção, muita confusão.

Olha, Antonio Carlos Magalhães, lá no Piauí, a 
gente conhecia um bicho do PT, e ele tinha um anel 
de tucum. Não sei se era na Bahia, um anel preto. 
Mas que diabo é isso? “Não, ele é do PT”. Tu conhe-

ces, Zezinho? Era um anel de tucum.. Hoje, a carteira 
de identidade dele é uma Hillux, um carrão bonitão, 
grandão; é tudo de Hillux. É; haja aloprados! É Hillux. 
Os apartamentos são aqueles do tipo um por andar. 
Eu nunca vi uma capacidade...

Instalou-se um tripé: mentira, corrupção e incom-
petência. É o caos! Não vou demorar, vou ser breve. 
Interessante; é porque você ainda não quis entrar no 
concurso, pela Bahia, mas o Piauí ganhou a taça de 
ouro de pior governo. Tinha o Pará, mas o Mário Couto 
desistiu, porque o caneco de ouro de pior governador 
é do Piauí. Não sei se a Bahia quer pegar, porque o 
Mário Couto disse que o Pará é medalha de prata, 
porque a de ouro o Piauí levou. E a de bronze, Antônio 
Carlos, para a Bahia.

Mas, na última sessão, falou-se que o MEC fez a 
classificação do Ensino Médio, que é responsabilidade 
do governador. Fui governador; governei o Piauí por 
seis anos, dez meses e seis dias, com a benção de 
Deus. E cantava: o povo era o poder, como uma reza. 
Então, eu trouxe, na reunião passada, que estava cheia, 
houve quatro apartes, e o Piauí tirou o último lugar no 
Ensino Médio – dados do MEC, não são meus. Pau 
mesmo! O Luiz Inácio uma vez disse: tome conta do 
meu menino. Mas o menino dele era traquino, hein? 
Enganava todo mundo, mentia. Três, nota três, a me-
nor, a menor. Aí a Rosalba Ciarlini se levanta dali e diz: 
no Rio Grande do Norte foi 3,1. Não interessa. Nós... 
A lanterninha da educação é do Governo do PT do 
Piauí, com nota três, três. É pau mesmo, pau! Três é 
pau em qualquer lugar do mundo. Então, nós pegamos 
pau, está ouvindo? Lá no Piauí, a gente chama é pau 
mesmo, não é esse negócio de reprovado não. Pegou 
pau, com nota três, a menor do Ensino Médio.

O Ensino Fundamental é dos prefeitinhos. Eles 
tiraram nota melhor, mas são os prefeitinhos. Eu fui 
prefeitinho... Nossos aplausos. Tem que entender as 
coisas. A ignorância é audaciosa. O governo do Esta-
do é responsável pelo Ensino Médio. E lá o PT levou 
pau, com a nota três, a pior nota.

Mas eu estou aqui... Foi longo e sinuoso, Anto-
nio Carlos. Seu pai foi igual a Rui Barbosa. Aqui nós 
temos que respeitá-lo muito, e quero dizer o seguinte: 
ele dizia que era a Bahia, a Bahia, a Bahia, a Bahia, 
a Bahia era mais dele do que... A Bahia podia, hein? 
E eu sou o Piauí, terra querida, filha do sol do Equa-
dor, pertencem-te nosso sonho, nosso amor e nossa 
vida. Na luta o teu filho é o primeiro que chega. E eu 
represento essa gente lá do Nordeste, que tem muito 
a ver com a Bahia.

A nossa capital, Teresina, deve a um baiano, 
Saraiva, que foi para lá muito novo, com 24 anos... 
Ele tirou a capital de Oeiras e botou a mesopotâmica 
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Teresina entre dois rios, a primeira capital planejada 
deste País. O gênio de Saraiva em quatro anos fez 
esse reboliço.

Um dia quero andar com V. Exª para mostrar a 
cidade planejada de Saraiva. Ele foi o primeiro-ministro 
da Guerra do Paraguai. Esse Saraiva era o primeiro-
ministro. Então, foi um gênio que criou Teresina. A pri-
meira capital planejada do País é do Piauí, Teresina, 
pelo baiano Saraiva. Teresina tem aí seus 158 anos. 
Depois é que surgiu o negócio de Belo Horizonte, Goi-
ânia, Brasília – todas inspiradas no gesto do baiano 
Saraiva – e Palmas.

Mas quero dizer o seguinte. Estou aqui... Antonio 
Carlos, seu pai foi um grande Governador da Bahia; eu 
fui do Piauí. Estou falando, e todo mundo está ouvin-
do. Este homem aqui eu sei que tem muito orgulho de 
você na Bahia, e os baianos, de Antonio Carlos. Eu fiz 
o maior desenvolvimento universitário deste País. No 
meu governo, criamos 400 faculdades para os pobres 
serem doutores, não é rico não: a Uespi. Trinta e seis 
campi avançados.

O vestibular tinha 300 mil pessoas, com 13 mil 
vagas. Agora, reduziu para um quarto: três mil. O PT 
é negócio ruim mesmo. Há faculdade privada para 
rico – e não sou contra –, mas um curso de Medicina, 
em uma privada, é R$4 mil por mês. Isso é um acin-
te, Luiz Inácio! Eu estou esclarecendo. O Luiz Inácio 
é gente boa, mas tem que ver isso. Então, proliferam 
as privadas.

Nós construímos a Uespi. Antonio Carlos foi gran-
de; ele foi a cara da Bahia. Eu sou a do Piauí, de ver-
gonha, de trabalho e de decência. E é esse povo que 
nos trouxe para cá.

Atentai bem: em 1990... Eu citei do MEC... Eu 
sei mesmo, eu sou preparado. Antonio Carlos, nós 
nos preparamos. Não é brincadeira, não. Em 1990, o 
mesmo MEC, que diz que o ensino... Eu digo isto para 
advertir o Presidente Luiz Inácio das minhas preocu-
pações e as do povo do Brasil, que eu represento com 
grandeza e entendo.

Em 1990, houve uma pesquisa do MEC – está 
ouvindo, Antonio Carlos? –, e, das dez melhores uni-
versidades, eram sete públicas e três privadas. Atentai 
bem para a gravidade deste País, pois a ignorância e 
audaciosa! Eu tenho a visão de futuro, como Antonio 
Carlos Magalhães teve aqui. Ele que fez este negócio 
de fundo de combate à pobreza. Depois, é que veio 
esse negócio de bolsa-escola. Mas foi ele! A visão que 
eu aqui tenho também.

Então, em 1990, Luiz Inácio, o MEC, avaliou que 
as dez melhores universidades...

Atentai bem para a gravidade, Luiz Inácio! O se-
nhor está rodeado de aloprados por todos os lados e 

que são ignorantes! Aqui está a verdade. Aliás, eu sou 
do partido de Jesus: eu sou a verdade, o caminho e 
a vida. De verdade, em verdade, vos digo: em 1990, 
neste País, das dez melhores universidades, sete eram 
públicas. Públicas, públicas! Eu me formei numa. Sou 
doutor – e do bom –, cirurgião. E fui pós-graduado num 
hospital público, o Hospital dos Servidores do Estado. 
E eu sou assim: era o Pelé fazendo gol, o Roberto 
Carlos cantando, era eu operando os pobres do Piauí 
na Santa Casa.

Tudo público. Público. Faculdade boa: pública. 
No Hospital dos Servidores do Estado, pós-graduado, 
com mestrado. Público! Público! Das dez, sete eram 
públicas; três privadas! Atentai bem a gravidade, Luiz 
Inácio: dez anos depois, em 2000, eu era governador 
e eu vi. Olha a minha preocupação! E eu sou pai. Es-
tou advertindo o Luiz Inácio que os aloprados estão 
enganando ele. Não está nada bom, não! Os pobres 
estão é lascados neste País! Os pobres da minha ge-
ração estão aí: formaram-se todos nas universidades 
públicas. A beleza da Bahia: pública. Ano 2000: das 
dez melhores, sete eram privadas, particulares; e três 
públicas. Olha aí. Onde é que o filho do pobre hoje vai 
estudar Medicina? São R$4 mil ao mês, ao mês, uma 
faculdade particular de Medicina. Quatro mil ao mês! 
Como é que um filho do pobre vai e entra? Olha aí: 
cada vez os ricos estão se tornando doutor. Quatro mil 
ao mês! E ele tem que comer, tem que comprar livro, 
que é caro, morar, e tal, e tal.

Então, eu estou vendo que estão se esgotan-
do as chances de os pobres serem doutores, essa é 
a realidade. Agora, tenho até um motivo de orgulho, 
que não é o que eu queria, não é o que eu desejava, 
não era o bom. Olhe para cá, Antonio Carlos! O Anto-
nio Carlos era o machão da Bahia; eu sou o do Piauí: 
a cara, a vergonha, o futuro, a luz, está entendendo? 
É! Assim como ele era para a Bahia, eu sou do Piauí. 
Olhe a minha visão. Isso me enche de orgulho, mas 
me enche de tristeza, porque, das três, das três pú-
blicas melhores, uma é de São Paulo, a da Bahia, a 
do Piauí. Quer dizer, eu coloquei o Piauí entre as três, 
em 2000, e esse tsunami, esse terremoto, esse PT, 
essa desgraceira, essa bagaceira acabou. Acabou, e 
eu estou sendo...

Abalou, até que uns inconsequentes da Justiça 
estão proibindo retransmitir o Senado. Olha a loucura 
que este País vive! Aqui nós somos a voz do povo. É 
a independência. Não pode retransmitir mais. Aqui é 
que é a casa do debate, é para isso. Nós é que temos 
sabedoria.

Para ver a loucura em que estamos, envolvidos 
num pleito eleitoral em que ninguém sabe quem man-
da, o que se faz e o que se deve.
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Aqui é para o debate mesmo. Cadê o PT, que 
não está aqui? Porque ele não vem defender o inde-
fensável. Estou dando dado.

Vou ler e vou trazer o da universidade que nós 
construímos e o PT quase acaba. De 13 mil vagas no 
vestibular para os pobres, reduziram a ¼. Mas vamos 
aqui. Eles são despreparados, não estudaram, não 
sabem coisa com coisa. Esta é a diferença.

Antonio Carlos, tem um livro de Alvin Toffler, A 
Terceira Onda. A primeira onda, o homem se fixou, 
aprendeu a plantar e criar; ficou no campo. A segunda 
onda foi a industrial, quando o sujeito foi morar na ci-
dade grande para se empregar. A terceira onda, Alvin 
Toffler, 1980, dizia... Olhe como eles são ignorantes, 
despreparados. Estão lascados! O saber é poder. Eles 
não têm saber. Não estudaram. Entraram aí nesse 
Governo pela porta larga, sem concurso, dos DAS-6. 
Cada um dos 50 mil aloprados que entraram na má-
quina pública, sabe quanto ganha, Antonio Carlos? 
R$11.848,00 no primeiro mês. Cheio de aloprados aí, 
é o DAS-6. O Governo estadual tem DAS-4.

Atentai bem, R$11.848,00. Por isso que essa 
gente quer continuar na alternância. Quem está me 
ouvindo ganha isso?

Aí o Alvin Toffler disse: a terceira onda é a des-
massificação da comunicação. Isso foi dito em 1980. O 
que é a desmassificação da comunicação? Está aí um 
homem de comunicação, empresário de comunicação. 
O que é isso? Você se lembra de que, antigamente, a 
gente pegava a BBC de Londres? Era Carlos Lacer-
da na Rádio Globo: “Raul Brunini apresenta Carlos 
Lacerda”. Isso ocorria nos anos 1900. Então, houve 
desmassificação.

Esse Governo da mentira, da corrupção e da 
incompetência compra por meio dos banqueiros, que 
pagam a mídia, e não dá essas coisas. Mas houve a 
desmassificação da comunicação. Estão aí esses ne-
gócios de portais, esses blogs, o Twitter, e, agora, na 
comunicação, não há domínio.

Na época de Hitler, só havia a rádio dele. O as-
sessor, Goebbels, dizia: “Uma mentira repetida se torna 
verdade”. Aí ele dizia: “Lá vai Hitler com vinte mil solda-
dos”. Rapaz, a Polônia toda se abria, com medo. Diziam 
que eram vinte mil soldados, mas ele ia com três mil 
soldados. Aquilo era mentira, e deu no que deu.

Os portais estão aí. Não adianta um grande siste-
ma, não adianta os banqueiros pagarem, não adianta 
que haja os grandes órgãos de comunicação, porque 
estão aí as baladeirazinhas, como a baladeira de Davi, 
que matou Golias.

Atentai bem, Antonio Carlos, para o portal GP1 
do dia 10. E há muitos portais. Hoje é dia 13. É dito: 
“Três cursos da Universidade Estadual do Piauí podem 

ser fechados, e alunos não terão diploma [...]”. Já vi-
nha caindo e ficou pior agora. Esse é o PT. Esse é o 
terremoto. Esse é o tsunami. Essa é a desgraceira e a 
bagaceira em que vivemos!

Olhe o que se diz: “Três cursos [...]”. Coloque aí 
bem grande. Faça de conta que é o Mercadante. Você 
está focalizando? É esta aqui. Vamos embora, garotão! 
Bota aí, faz de conta que é o Mercadante, bota bem 
grandão aí! Até essa televisão querem fechar, não se 
pode mais reproduzir. Olhe onde é que vivemos! Que-
rem nos cercear? Esta é a voz do povo, o tambor de 
ressonância da liberdade, a finalidade do Senado. Mas 
coloque aí, bota isto aqui bem grande na televisão. Está 
ali a luz vermelha. Esse vermelho é bom.

É o seguinte: “O Diário Oficial do Estado (DOE), 
na sua última edição, mostra que três cursos de gradu-
ação da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) [...]”.

Estou falando isso, e você sabe por quê? Quando 
entrei para governar o Piauí, havia o palácio antigo e 
um palácio bonitão, que o Freitas Neto fez. Eu queria 
fazer crescer a Universidade. Saí, e os secretários fi-
caram. Havia restaurante, garçom. Eu disse: “Vamos 
sair daqui e entregar para o reitor”. Dei o melhor palá-
cio para o reitor e fui para o pequenininho, para que se 
fizesse a maior universidade. Eu é que o dei.

Olhem o que diz o portal:

O Diário [...] mostra que três cursos de 
graduação da Universidade Estadual do Piauí 
(Uespi) estão em vias de serem fechados, 
porque os conselheiros responsáveis pelo re-
latório de avaliação do Conselho Estadual de 
Educação (CEE) opinaram pela “denegação do 
pedido de reconhecimento legal” dos mesmos. 
Com o não reconhecimento, os diplomas des-
ses cursos não terão qualquer valor legal.

Olhe como é fraco esse Governo! Os cursos 
ameaçados de fechamento são cursos bem simples, 
cursos fáceis, não são de laboratórios, de Medicina, 
de Engenharia:

Os cursos ameaçados de fechamento 
são: “Curso de Licenciatura em Pedagogia, 
mantido em funcionamento pela Universidade 
Estadual do Piauí no Campus Universitário Ro-
berto Raulino, em Altos – Piauí” [é uma cidade 
a sessenta quilômetros de Teresina]; “Curso de 
Licenciatura em Pedagogia, mantido em funcio-
namento pela Universidade Estadual do Piauí 
no Campus Professor Barros Araújo [...]

Esse último campus fica em Picos, que é a São 
Paulo do Piauí, é a cidade do Piauí em que mais se 
trabalha, que mais trabalha e que mais riqueza tem. E 
tem um Prefeito extraordinário, um homem empreen-
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dedor, que deve estar revoltado. Só não gosto do nome 
dele, que é Gil Paraibano; deveria ser Gil Piauiense. 
O nome dele é Gil, é um Prefeito ímpar, realizador. 
Então, diz-se:

[...] Professor Barros de Araújo [esse 
professor foi Deputado pelo Estado do Piauí], 
com endereço em Picos – Piauí” e o “Curso 
de Bacharelado em Ciências Contábeis, man-
tido em funcionamento pela Universidade Es-
tadual do Piauí no campus Professor Barros 
Araújo [...]

O campus avançado fui eu que o construí. Estão 
fechando, agora, três faculdades. Então, um Estado 
desse pega pau no ensino médio, está acabando o 
que os outros construíram. O filho do pobre... Ô Ro-
salba Ciarlini, olha eu de novo no tema! O do Piauí foi 
o pior Governo do PT.

Continuo a leitura:

[...] mantido em funcionamento pela Uni-
versidade Estadual do Piauí no campus Pro-
fessor Barros Araújo, em Picos/PI”.

Os pareceres ainda serão votados, mas 
nas maioria das vezes os outros conselheiros 
seguem o parecer do relator.

Leia o resumo de cada parecer: [...]

Agora, não há jeito! É um tsunami! Ó Deus, Ó 
Deus, Ó Deus, eu vos agradeço, porque saiu de lá o 
PT! Está lá um doutor do PSB, o Governador. Ele é 
um neurocirurgião, um rapaz bom, foi meu Líder, mas 
está todo atropelado. É uma corrupção!

São estes os pareceres:

PARECER CEE/PI nº 097/2010, de 
29/03/2010 – Opina pela denegação do pe-
dido de reconhecimento legal para o curso 
de Licenciatura em Pedagogia, mantido em 
funcionamento pela Universidade Estadual 
do Piauí, no Campus “Universitário Roberto 
Raulino”, com endereço em Altos, PI.

Relator: Eliana Maria Mendonça Sampaio.

Eles tacaram o pau no curso, porque são in-
competentes! Só há corrupção! Continuo a leitura de 
outro parecer:

PARECER CEE/PI nº 098/2010, de 
29/03/2010 – Opina pela denegação do pe-
dido de reconhecimento legal para o curso 
de Licenciatura em Pedagogia, mantido em 
funcionamento pela Universidade Estadual do 
Piauí no Campus “Professor Barros Araújo”, 
com endereço em Picos – PI.

Minha solidariedade ao Prefeito de Picos, que 
não tem culpa disso, porque as coisas do Município 
estão sendo feitas de forma correta – é o Gil Paraiba-
no, extraordinário Prefeito –, mas as do Estado são 
as que estão aqui. Vimos, na última vez, que o Piauí 
tirou nota 3.

A Relatora foi Eliana Maria Mendonça Sampaio. 
Gosto de mulher, porque mulher é verdadeira, taca o 
pau mesmo, porque o curso não tem condição de fun-
cionar. Os aloprados acabaram com tudo.

O terceiro parecer acaba com outra faculdade, em 
Picos de novo. Chamo a cidade de Picos de “São Paulo 
do Piauí”. É a que mais trabalha, a que mais produz e 
a que tem o melhor prefeito do Estado. Recebeu, ou-
tro dia, um prêmio. Como Senador, fui lá. Eu o recebi, 
fui premiado. Mauro Benevides foi lá como Deputado 
Federal. E olhe aí! Por isso, ele é revoltado com o Go-
vernador que passa. Ele se esforçou tanto, foi o melhor 
prefeito, mas não tem ajuda. Diz o parecer:

Parecer CEE/PI nº 080/2010, de 
15/03/2010 – Opina pela negação do pedido 
de renovação do reconhecimento para o cur-
so de Bacharelado em Ciências Contábeis 
mantido em funcionamento pela Universida-
de Estadual do Piauí no Campus Prof. Barros 
Araújo, em Picos/PI. 

Relatora: Maria Margareth Rodrigues 
Santos.

Então, o MEC botou no pau o ensino médio!
Graças a Deus, chegou aqui um Líder do PT, 

um homem de fibra, correto e decente! Ô Professor 
Eduardo Suplicy, eu pediria que V. Exª lesse este e-
mail e o levasse ao Ministro da Educação e ao nosso 
Presidente Luiz Inácio, que não tem culpa de esses 
aloprados fecharem faculdades no Piauí.

Concedo um aparte à Senadora Rosalba Ciar-
lini.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
Mão Santa, veja como tudo vem em cascata, podemos 
assim dizer. Se o ensino médio está sendo lanterninha 
no seu Estado – e meu Estado é o semilanterninha, 
porque, no Piauí, a nota foi 3, e, no Rio Grande do 
Norte, a nota foi 3,1, praticamente a mesma coisa –, 
o que se pode esperar do ensino superior?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Está aqui, está 
um vexame!

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – O resulta-
do é esse. Então, esta é a grande preocupação: hoje, 
não podemos mais aceitar que escolas do ensino mé-
dio – isso aconteceu também no meu Estado – sejam 
fechadas. Enquanto isso, mais de 20% das matrículas 
foram reduzidas, sem contar a qualidade do ensino, 
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que a nota já está dizendo. Veja o senhor: esses jovens 
têm de ter uma escola de qualidade, inclusiva, uma 
escola que os coloque no mercado de trabalho com 
condições, com competência, com conhecimento, uma 
escola moderna, em que, além das matérias normais, 
também haja matérias da atualidade, associadas à 
cultura, ao esporte e às artes. É preciso que haja uma 
escola que, realmente, transforme. E que eles entrem 
na universidade tendo uma base, uma preparação. Se 
esses que vão à universidade fazem um curso que não 
é de qualidade – e está aí o MEC mostrando que isso 
ocorre não somente em seu Estado, mas em muitos 
Estados brasileiros, em muitas regiões, infelizmente –, 
isso é fruto de quê? O professor que chega a ser pro-
fessor na universidade não pode ensinar bem, porque 
também não se preparou bem. E aí vem aquela bola 
de neve: cada vez mais, o ensino entra nessa crise 
terrível. Então, temos de entender isso. O meu Estado, 
o Rio Grande do Norte, tenho a certeza de que não 
suporta mais tantas perdas. A perda da educação é a 
perda do futuro; a perda da educação significa dizer 
que não vamos fazer acontecer um Estado se todos 
os jovens e todos os adolescentes não estiverem es-
tudando, preparando-se, fazendo com que realmente 
seja a educação aquela luz forte, que ilumina, para que 
eles possam ser grandes homens e grandes mulheres. 
Quando vejo, no meu Estado, escolas que fecharam... 
Mão Santa, as escolas que se fecham hoje é como se 
fossem presídios que se abrissem amanhã, porque 
está comprovado que, quanto menor o nível de esco-
laridade, quanto menos oportunidade de estar nesse 
processo educacional, mais nossa juventude vai para 
o caminho da violência, da droga, da marginalidade. 
Então, se queremos fazer com que nossos Estados 
sejam realmente fortes – como sabemos que é forte 
a fibra do povo nordestino –, eles têm que investir, têm 
que priorizar, têm que valorizar, têm que, realmente, 
fazer uma verdadeira transformação, revolução na 
educação. Vejo que a preocupação de V. Exª, que já foi 
Governador, é constante, Senador Mão Santa: preocu-
pação com o seu Estado, com a condição de educa-
ção. Vejo sua luta no dia a dia, a defesa do seu Piauí. 
Eu queria que o povo do Piauí visse e entendesse o 
quanto é importante o Senador Mão Santa para esta 
Casa e para o seu Estado, com a continuação do seu 
trabalho, da sua luta, da sua defesa, alguém que não 
perdeu a capacidade de se indignar com fatos como 
esse, que é resultado de políticas que estão acontecen-
do de forma desastrosa no seu Estado. Então, quero 
aqui, Senador Mão Santa, solidarizar-me com o senhor 
pela sua indignação. Não é uma indignação de dizer: 
“Aconteceu, deixa para lá”. Não! O senhor está aqui, 
dizendo: “Isso não pode mais acontecer. Sou contra 

e vou lutar a favor da juventude, a favor dos alunos, a 
favor das oportunidades que surgirão”. Parabéns, Mão 
Santa, como sempre, defendendo seu Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço e 
incorporo ao meu pronunciamento todas as palavras, 
justamente hoje, quando, ao meio-dia, reuniu-se o Con-
gresso, e eu secretariei. Li dois projetos de emenda 
constitucional: um que coloca na Constituição a palavra 
“juventude”, porque houve um lapso dos grandes esta-
distas que fizeram a Constituição, beijada por Ulysses, 
a Constituição Cidadã. Falava em criança, adolescen-
te, velhos, idosos, mulher, homem, mas não falava em 
juventude. E o Congresso Nacional resolveu fazer uma 
emenda constitucional e inserir “juventude”, hoje, aqui, 
ao meio-dia, cuja sessão tive a honra de secretariar e 
ler. Ao Presidente, ao Secretário compete, ali, assinar 
o trabalho. Uma emenda constitucional. O Piauí, que 
fora, no passado, governado pelo PT, na contramão, 
desrespeitando a juventude. Mas temos a inteligência 
privilegiada de Rosalba Ciarlini, que disse que fechar 
escola é dar um futuro negro à nossa juventude.

Então, para encerrar, Antonio Carlos, e agrade-
ço a sensibilidade de V. Exª pelo tempo, quero dizer o 
seguinte: hoje, o Brasil, o Piauí, mas principalmente 
o Brasil, vive na esperança, que é uma certeza que a 
democracia oferece, da alternância do poder. 

Enterrarmos a mentira, a corrupção e a incom-
petência, e alternarmos o poder com um Presidente 
da República das oposições, o estadista José Serra, 
e, no meu Piauí, com o candidato, também, do PSDB, 
Sílvio Mendes, que tem uma administração exitosa, 
principalmente na educação, cujas escolas municipais 
são bem, bem avaliadas. 

Então, essa é a esperança do povo do Piauí, 
que represento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Agradeço ao Senador Mão Santa e concedo a 
palavra, agora, à Senadora Rosalba Ciarlini.

Eu sou o último inscrito.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Presidente Antonio Carlos, Senador Mão Santa, Se-
nador Suplicy, senhoras e senhores, quero, inicialmen-
te, passar às mãos do Sr. Presidente um ofício reque-
rimento encaminhado ao Presidente da Comissão de 
Orçamento, do Orçamento de 2011, que já começamos 
a estruturar. Faço isso agora, com antecedência, para 
que possamos encaminhar essa reivindicação, que é 
fundamental para o meu Estado e que também bene-
ficia o Estado do Ceará. 

Também, ofício semelhante, requerimento seme-
lhante, estamos encaminhando ao Ministro dos Trans-
portes, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, para que ele 
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também não meça esforços na realização dessa obra 
fundamental para o meu Estado, que é a duplicação 
da BR 304. 

Esses documentos, de minha autoria, foram subs-
critos pelo Senador José Agripino, pelo Senador Ga-
ribaldi Alves e pelos Senadores do Ceará, com quem 
tive uma reunião, mostrando o quanto isso seria im-
portante para a mobilidade entre os Estados do Rio 
Grande do Norte e do Ceará. Muito mais, é a única 
via de passagem de norte a sul. Se você parte, por 
exemplo, de Salvador, passando por Recife, para você 
chegar ao Ceará e ao Piauí, inegavelmente, você terá 
de passar pela BR 304. 

A BR 304, Sr. Presidente, tem, no meu Esta-
do, cerca de 340 quilômetros e, no Estado do Ceará, 
pouco mais de 100 quilômetros, mas é fundamental 
para a interligação, além da sua importância no esco-
amento da produção do Rio Grande do Norte – seja de 
sal, seja de frutas, seja de produtos da carcinicultura, 
seja de produtos industriais –, realizado nesse trecho 
que corta desde Natal, passando por Mossoró, indo 
no sentido do Ceará, cruzando a fronteira, através de 
Aracati, chegando a Boqueirão do Cesário, lá no Ce-
ará, e lá se interligando com outras rodovias federais. 
Daí a sua importância.

Só que essa rodovia, que é extremamente utili-
zada, encontra-se muito congestionada, e os aciden-
tes têm sido uma coisa comum, corriqueira. Viagens 
que você poderia fazer em um tempo têm esse tempo 
duplicando pelo número de carretas. Esse congestio-
namento vem-se agravando a cada dia, então, é im-
portante, é imperioso que tenhamos a duplicação da 
BR 304, beneficiando o nosso Estado, beneficiando a 
população, favorecendo, consequentemente, as ativi-
dades que precisam de escoamento mais rápido. 

Além disso, recentemente, o Presidente da Re-
pública autorizou, assinou a autorização, lá no meu 
Estado, da ZPE do Sertão, que foi um projeto de minha 
autoria. Eu tive a alegria de aprová-lo e de ter, já, a 
autorização do Presidente da República. Essa ZPE vai 
ficar exatamente às margens, também, da BR 304. 

Outros investimentos estão projetados. Cruzan-
do, também, a BR 304, com certeza, estará toda uma 
atividade voltada para a mineração do ferro, que fica 
nas suas proximidades. Então, há um potencial muito 
grande de crescimento de atividades que, consequen-
temente, por necessidade de escoamento da produção, 
por necessidade do ir e vir, irão congestionar ainda 
mais, dificultando mais esse tráfego.

Já no ano passado, na Comissão de Infraestru-
tura, quando da preparação das emendas para o Or-
çamento, foi possível colocarmos uma emenda exata-
mente para o estudo de viabilidade, para que fossem 

realizados todos os estudos para a duplicação da BR 
304. Sei que esse trabalho está sendo realizado gra-
ças a recursos que conseguimos, através de emendas 
de Comissão, colocar no Orçamento da União. Daí 
por que – se já existe o estudo e está comprovada a 
necessidade, mais do que nunca, de, urgentemente, 
termos a BR 304 duplicada, se é um desejo expresso 
não somente da Bancada de Senadores do Rio Grande 
do Norte, que assinaram esse nosso documento, mas 
também dos Senadores do Ceará, porque entendem 
a importância –, juntos, unindo as duas Bancadas, 
quero pela força da união fazer acontecer, sim, a du-
plicação da BR 304. 

Presidente, ela tem de ser urgente, também, por-
que vamos ter, em 2014, a Copa no nosso Estado, na 
nossa capital, na nossa querida, na nossa linda Natal, 
e, consequentemente, também em Fortaleza. Imagi-
ne o quanto vai ser importante e necessária também, 
nesse momento, a duplicação da BR 304.

Hoje, nós temos uma BR sendo duplicada no 
nosso Estado, que é a 101, em um trabalho lento, mas 
que está acontecendo. Não posso dizer que não está 
acontecendo. Já poderia ter sido concluída? Já. Se já 
tivesse sido concluída, com certeza, vidas teriam sido 
salvas, muito mais empreendimentos, consequente-
mente, teríamos conseguido atrair, mas ela está acon-
tecendo e eu espero que, rapidamente, ande mais rá-
pido – já que está no PAC e que o Governo tem feito 
uma propaganda muito grande desse empreendimento 
– e seja logo concluída. Mas, independentemente até 
da finalização da 101, é importante, é necessário, é 
uma luta nossa que a BR-304 seja duplicada. Não há 
mais condição. Ela cruza toda uma região produtora 
de frutas, ela cruza uma região onde existe atividade 
petrolífera muito forte. Imaginem o que isso representa. 
Além do que, nós somos um Estado que produzimos 
95% do sal que é utilizado no Brasil. Noventa e cinco 
por cento do sal que chega à mesa dos brasileiros, 
do sal que é utilizado nos mais diversos produtos, do 
sal que é usado, também, na atividade de criação de 
animais são produzidos no nosso Estado. 

O escoamento vai pelo Porto-Ilha, mas também 
é escoado pelas rodovias, daí por que, cada vez mais, 
eu levanto a minha voz, o meu clamor, que é o clamor 
do Rio Grande do Norte, é o desejo, é a necessidade, 
para que tenhamos a BR 304 duplicada.

É importante que os governantes saibam ouvir 
a voz do povo, saibam ouvir as ideias, as sugestões 
que saem do povo. Se você caminhar no Rio Grande 
do Norte, principalmente na região do vale, na região 
oeste, na capital, chegando aos mais diversos recan-
tos, e perguntar sobre rodovias, com certeza, eles irão 
dizer do desejo, do sonho, da necessidade de termos 
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a duplicação da BR-304. É uma ação estruturante, ne-
cessária ao desenvolvimento, desenvolvimento que, 
consequentemente, vai trazer mais divisas, mais ren-
da e mais empregos ao nosso Rio Grande do Norte. 
Daí por que estamos aqui, mais uma vez, fazendo a 
defesa dessa ação, dessa obra, para que o Governo 
Federal, através agora do Orçamento 2011, garanta, 
já neste Orçamento, os recursos. 

Por isso, Presidente, quero passar à Mesa, para 
que seja encaminhado ao Deputado Federal Waldemir 
Moka, Presidente da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização do Orçamento para 
2011, e também ao Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, 
Ministro de Estado dos Transportes, este documento, 
fruto do trabalho, da ação, da vontade, do sonho desta 
Senadora, apoiado pelos Senadores Garibaldi, José 
Agripino, Inácio Arruda, Tasso Jereissati e pela Sena-
dora Patrícia Saboya, do Ceará.

Muito obrigada. 
Era isso que eu tinha para colocar nesta noite, 

torcendo, jamais desistindo deste sonho: ter a BR-304 
duplicada. Vamos continuar aqui, de forma determinada, 
cobrando, persistindo, insistindo, para que essa nossa 
vontade se transforme em realidade, pois ela trará ao 
Rio Grande do Norte mais estrutura ao seu desenvol-
vimento e ao bem-estar da população. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 

DEM – BA) – Senadora Rosalba, a Mesa tomará as 
providências solicitadas por V. Exª.

Passo a Presidência da Mesa a V. Exª para que 
eu possa fazer um pronunciamento.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, antes, porém, eu 
gostaria de fazer um cumprimento especial, se o senhor 
me permitir, à nova Senadora, à catarinense que chega 
aqui como suplente do Senador Raimundo Colombo, 
que fez um brilhante trabalho aqui no nosso Senado, 
com competência, com inteligência, com dedicação, 
em defesa do seu Estado, Santa Catarina. 

Quero cumprimentá-la e dizer-lhe que algo que 
também nos sensibiliza muito, nos dá, vamos dizer 
assim, mais disposição para essa luta, é ver a presen-
ça de mais uma mulher, que chega também para dar 
a sua participação, para trazer as suas ideias, para 
aqui defender o seu Estado, o lindo Estado de Santa 
Catarina. Quem conhece Santa Catarina se encanta 
pelas belezas de Floripa, se encanta pela força do 
trabalho da sua gente, sim, mas se encanta principal-
mente pelo carinho e a forma como somos recebidos 
naquele Estado. 

Então, quero dar-lhe as boas-vindas e dizer que, 
com certeza, estaremos unidas sempre em defesa das 

questões que, tenho certeza, tocam o seu coração, as-
sim como o meu, principalmente aquelas voltadas ao 
interesse da defesa dos direitos da mulher, da criança, 
da juventude, da educação e da saúde, que deve ser 
sempre prioridade para todos em defesa da família. 

Quero, inclusive, convidá-la, já que o Senador Rai-
mundo Colombo era membro da Comissão de Assun-
tos Sociais, à qual presido, para que a senhora venha 
também trazer a sua participação e se somar à luta da 
nossa Comissão, em defesa da saúde, das questões 
sociais, em defesa do trabalho e do trabalhador.

Seja bem-vinda.
Parabéns pela posse.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada, 

Senadora. Presidente, permita-me?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Pois não, Senadora Níura. 
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC. Sem revi-

são da oradora.) – Senadora Rosalba, obrigada pela 
deferência. 

Quero agradecer a recepção que tive nesta Casa 
e trazer aqui, de Santa Catarina, essa força, como real-
mente V. Exª colocou, da mulher catarinense também. 
Quero estar junto, com toda a certeza, nesta Comissão, 
que engrandece o Brasil, onde realmente precisamos 
atuar com muita força.

Certamente a mulher tem muito a contribuir para 
o Senado Federal, contribuir para as conquistas da Re-
pública Federativa do Brasil. Estarei aqui, juntamente 
com a senhora, fazendo todo um trabalho na Comissão 
de Assuntos Sociais e representando o meu Estado. 
A partir de amanhã, farei um pronunciamento agra-
decendo esta oportunidade a mim dada pelo grande 
Senador Raimundo Colombo, pelo primeiro suplente, 
também Senador e ex-Governador do Estado Cassildo 
Maldaner, e por todo o trabalho efetivamente feito em 
Santa Catarina, uma grande transformação pública e 
político-administrativa que houve em nosso Estado. 
E fruto dessa aliança, Senadora, é que eu estou aqui 
também hoje, podendo representar as mulheres, as 
crianças e a juventude do meu Estado e, por que não 
dizer, os homens públicos de grandeza também do 
Estado de Santa Catarina. 

Muito obrigada pela participação à minha pes-
soa.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – É uma 
alegria muito grande, Senadora Níura Demarchi. 

Eu espero e desejo que o povo de Santa Catarina 
a faça permanecer por muito tempo nesta Casa, fazen-
do do nosso Senador Raimundo Colombo governador 
daquele Estado; ele que foi um grande prefeito, que 
tem uma sensibilidade muito grande e que tem uma 
vontade imensa de contribuir para o desenvolvimento 
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e para a cidadania do seu Estado. Inclusive, eu digo 
sempre que o Rio Grande do Norte tem algumas ca-
racterísticas em comum com o Estado de V. Exª. No 
Sul, Santa Catarina tem a vocação para o turismo, e 
no Nordeste, o nosso Estado, principalmente a nossa 
capital, Natal, tem também essa vocação para o tu-
rismo. Tenho certeza de que poderemos somar muito 
na defesa do turismo, na defesa das questões que 
estruturem melhor nossos Estados, para que possa-
mos desenvolver ações que gerem emprego, renda, 
oportunidades, cidadania: fazer acontecer em nossos 
Estados. 

Parabéns, Senadora!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Eu também gostaria de saudar a Senadora 
Níura Demarchi, que acaba de assumir o mandato de 
Senadora pelo Estado de Santa Catarina, substituindo 
o Senador Raimundo Colombo.

Minha saudação à Senadora. Tenho certeza de 
que ela vai contribuir com o trabalho da Casa, para que 
possamos, mesmo com o calendário prejudicado pelo 
período eleitoral, fazer um trabalho importante neste 
segundo semestre de 2010.

Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu tive a oportu-
nidade, nesse fim de semana, mais uma vez, de ir à 
cidade de Piripiri, no norte do meu Estado, onde tra-
dicionalmente se realiza um carnaval fora de época, 
chamado Pirifolia. Este ano, é verdade, tinha um sig-
nificado todo especial, porque se comemorava os 100 
anos daquela cidade. 

E aí, meu caro Presidente ACM Júnior, eu tive 
o prazer de ver uma administração de personalidade, 
um administrador de garra, que já é Prefeito daquela 
cidade pela quarta vez, que é o Luiz Menezes. Aliás, 
começamos a vida pública praticamente juntos. Eu o 
acompanho e sou testemunha da sua luta e da sua 
garra. Hoje ele tem como seu sucessor o Deputado 
Estadual Marden Menezes, um dos mais atuantes da 
Assembleia Legislativa daquele Estado.

Mas o que me chamou bem a atenção foi a orga-
nização. Era uma festa para mais de 30 mil pessoas, 
a tranquilidade e a paz reinando entre os foliões, sem 
um incidente, sem uma briga, sem um atrito sequer 
durante todo aquele período.

Lá tivemos oportunidade de reencontrar lideran-
ças políticas não só de Piripiri, mas de toda a região. 
Sinto-me profundamente reconfortado e recompensado 
por ser reconhecido naquela cidade como o parlamen-
tar com mais realizações ao longo da sua vida pública. 
Estava acompanhado do nosso candidato a governador, 

Sílvio Mendes, de vários deputados estaduais, de can-
didatos a deputado federal, e não poderia, de maneira 
nenhuma, deixar de fazer esse registro. 

Mas, Sr. Presidente, outro assunto que me traz 
aqui é ainda a repercussão decepcionante para o Es-
tado do Piauí, no que se diz respeito ao ensino fun-
damental, do último levantamento feito por órgão do 
Governo Federal, através do Ideb. O Piauí foi o pior 
Estado em avaliação.

Retificando, o ensino fundamental, de responsa-
bilidade da Prefeitura, teve um avanço muito grande; 
ficamos entre as melhores colocações do Nordeste. Já 
a parte de responsabilidade do Governo do Estado, 
que é o ensino médio, foi um desastre total. Os índices 
são decepcionantes, são entristecedores e, acima de 
tudo, desestimulantes para quem mora e vive no nosso 
querido Estado do Piauí.

A causa principal disso é se transformar a Secre-
taria de Educação em trampolim político, em ancora-
douro para quem quer disputar cargo público, porque 
se politizam as ações da educação e o objetivo termina 
sendo desviado.

Temos o ex-Secretário de Educação, que foi De-
putado Estadual, Deputado Federal, super bem vota-
do depois dos primeiros quatro anos na Secretaria, e 
agora disputa uma vaga no Senado. Ele vai bem, a sua 
candidatura nem tanto. Não sei! As urnas dirão. Agora, 
o ensino público no Piauí vai muito mal. 

E é preciso – outra dia até debati isto aqui, com 
a presença do Senador Cristovam Buarque, que é um 
expert no assunto – que essa questão seja debatida 
de maneira mais profunda e que se criem mecanismos 
para se evitar que áreas fundamentais para o Estado, 
que áreas fundamentais para os Municípios, como as 
das Secretarias de Educação, Saúde e Segurança 
Pública, sejam usadas como trampolim para disputa 
de cargos públicos. 

Quando faço um registro dessa natureza, não 
faço com nenhuma satisfação ou alegria. Faço-o com 
profunda tristeza, porque gostaria que os números do 
Estado do Piauí fossem todos favoráveis e que nós 
estivéssemos, aqui, comemorando vitórias e avanços. 
Infelizmente, não posso fazer isso em relação ao meu 
querido Piauí, nesses últimos sete anos e meio.

Mas quero também registrar o desastre que é, 
Senador Antonio Carlos Júnior, o PAC no Piauí. O PAC 
é uma obra de ficção. As obras não existem, são obras 
de prancheta. As poucas que se iniciaram estão por 
lá paralisadas.

Quero lembrar que a BR-020 é a única obra ini-
ciada por Juscelino Kubitschek que ainda não foi con-
cluída. Ela fica exatamente em nosso Estado e, para 
tristeza nossa, durante esses últimos anos, em todos 
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os anos, o Governador anunciava recursos para a sua 
conclusão. E, até agora, nada!

Mas nós temos outras fotografias negativas do 
PAC, como a construção – que, na verdade, não é 
construção, é reforma – do Centro de Convenções de 
Teresina. Esse Centro de Convenções foi construído na 
gestão do Governador Dirceu Arcoverde – daí por que 
leva inclusive o seu nome –, e o Governador anunciou 
um centro moderníssimo, dizendo inclusive que tinha 
participação arquitetônica da família Ohtake. 

Presidente, destruíram o que estava construído 
e não fizeram mais nada. Está lá um escombro, as 
obras paralisadas, porque a empreiteira encarregada 
de sua construção não recebeu sequer os recursos 
devidos. E Teresina, que tem uma vocação para fazer 
a recepção de grandes encontros, hoje está impos-
sibilitada de realizá-los, porque perdeu o modesto e 
acanhado Centro de Convenções que possuía e não 
ganhou nada de novo. 

Outra obra parada que é um cartão negativo para 
a cidade é o famoso Potycabana. Esse Potycabana, 
construído na segunda administração de Alberto Silva, 
tinha sido, depois, através de um convênio, encam-
pado pelo Sesc/Senac. Mas, por capricho político, o 
Governador retirou aquela administração, que ia bem, 
e resolveu novamente que o Estado é que devia ad-
ministrá-la. Aí, o caos total! As últimas enchentes do 
rio Poti invadiram uma área e a obra de reconstrução 
continua a passos lentos, paralisada. E um cartão de 
visitas, que foi orgulho de todos os teresinenses du-
rante muito tempo, continua lá parado, sem nenhuma 
justificativa.

Se examinarmos, isso não ocorre só em Teresina. 
Se formos a Floriano, vamos ver uma estação rodo-
viária, que foi iniciada como promessa de campanha 
do primeiro governo do Sr. Wellington Dias, que teve 
a sua promessa refeita na sua reeleição, e que con-
tinua lá paralisada, sendo uma afronta e uma ofensa 
ao povo florianense. 

Também é uma afronta e uma ofensa o estado em 
que se encontra o Aeroporto de Cangapara, na mesma 
cidade de Floriano. É um aeroporto da década de 40, 
que, até o final dos anos 70, serviu de aeroporto de 
apoio para linhas nacionais. Os velhos DC-3, depois 
os Avros, faziam a interligação de Teresina-Floriano, 
passando por Petrolina, às vezes Picos, chegando ao 
Rio de Janeiro e a São Paulo. O Governador resolveu 
fazer uma remodelação. Contratou uma empresa de 
fora e não pagou a empresa. A empresa, então, dete-
riorou toda a pista existente. Hoje, não temos nem o 
velho Aeroporto do Cangapara, nem sequer o atual, 
porque ele está totalmente deformado, ele foi total-

mente deteriorado. Não conseguimos sequer descer 
naquela cidade.

Falo isso com muita tristeza, porque o povo de 
Floriano não merecia o tratamento que recebeu, nos 
últimos sete anos e meio, por parte do Governo do Es-
tado, de completo desprezo, de completo abandono. 
Obras de infraestrutura urbana na cidade, inclusive. 
O Prefeito municipal tem sido um homem muito esfor-
çado, mas viveu esses sete anos e meio à mercê das 
promessas do Governo do Estado, que não conseguiu 
cumpri-las, e hoje estamos vendo Floriano sem obras 
do Governo do Estado. O Prefeito Joel tem lutado, tem 
se esforçado, mas os convênios prometidos pelo Go-
verno do Estado, como o do aeroporto, não passam de 
promessas vazias. Temos uma infinidade de estradas 
que foram iniciadas, estradas eleitoreiras, e que não 
são concluídas; e temos as famosas estradas Sonrisal, 
que não resistem às chuvas. Enfim, temos um caos 
estabelecido no nosso Estado, que é preciso que seja 
imediatamente reparado.

O Piauí sofreu muito. Sofreu muito vendo o Ma-
ranhão crescer, vendo o Maranhão ter investimentos 
de infraestrutura, o Ceará com investimentos de in-
fraestrutura, e o Piauí a viver de promessas. Até um 
gasoduto que aprovamos aqui, no Senado, em 2003 
para suprir a deficiência de abastecimento de energia 
nas zonas produtivas, principalmente dos cerrados, 
para atender à demanda, por exemplo, da Bunge, foi 
vetado pela então Ministra das Minas e Energia. E não 
temos como estimular o incremento de novas indús-
trias, porque, no caso da Bunge, por exemplo, na ci-
dade de Uruçuí, às vezes existem quedas de energia 
onze vezes ao dia. Imagine V. Exª o prejuízo que isso 
acarreta para uma indústria! 

De forma que lamento. Falo isso aqui com mui-
ta tristeza.

Hoje, abri um jornal e vi uma briga, uma polêmica, 
envolvendo os proprietários de bares na orla de Luís 
Correia, que é o nosso litoral. O Governo também teve 
a coragem e a audácia de prometer um grande par-
que turístico nessa orla, fazendo avenidas, bares... Um 
projeto bonito! Nas fotografias, é uma coisa realmente 
interessante. Só que não conclui as obras, e os que 
vivem daquela atividade para o seu sustento estão em 
desespero. Hoje, os jornais anunciam que vão, inclusi-
ve, processar o Governo do Estado por isso.

Mas, Sr. Presidente, lamento, porque a grande 
esperança que se tinha era de que o Piauí, tendo um 
governador do mesmo partido do Presidente da Re-
pública, tivesse tido, ao longo desses anos, um trata-
mento melhor, obras estruturantes. Aliás, prometeram 
cinco hidroelétricas. Anunciaram, mostraram fotografias, 
e não fizeram nenhuma, nem sequer a da Barragem 
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do Castelo, que é fundamental para a contenção das 
enchentes que ocorrem principalmente em Teresina e 
nas cidades próximas.

Vou encerrar por aqui este meu rosário de lágri-
mas, este meu rosário de tristeza, na certeza de que 
possa despertar, por parte do Governador interino, a 
determinação de reparar alguns desses desmandos, 
alguns dos abandonos, principalmente em cidades 
do interior, embora reconheça que ele tenha recebido 
uma herança maldita. 

O Governador encontra-se, no meu modo de ver – 
pode ser que eu esteja enganado, o tempo dirá –, imo-

bilizado administrativamente pelo desastroso governo 

que o PT implantou como um novo modelo durante os 

últimos sete anos e meio no Estado do Piauí.

É lamentável, mas é verdade, Sr. Presidente!

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Agradeço ao Senador Heráclito Fortes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 141, de 
2010, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
131, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 141/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 2 de junho 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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CRE-CCJ, e a 
Emenda nº 2-CRE-CCJ nos termos da Subemenda nº 
1-CCJ, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2009, 

que “Acrescenta parágrafos ao art. 18 do Decreto-Lei 
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdu-
ção ao Código Civil Brasileiro (autoridades consulares 
brasileiras poderão celebrar a separação consensual 
e o divórcio consensual de brasileiros no exterior)”, de 
autoria do Deputado Walter Ihoshi.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao expediente lido, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
228 a 230, de 2010, do Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apre-
ciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 425 e 487, de 2008; e 442, de 2009, 
respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 228/2010 – Presidência/CCJ

Brasília, 7 de julho 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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 425, de 
2008, que “Define limites para o porte de arma de fogo 
concedido a integrantes de órgãos públicos e emprega-
dos de empresa de segurança privada e de transporte 
de valores, no caso de exercício do direito de greve”, 
de autoria do Senador Expedito Júnior.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

Ofício nº 229/2010 – Presidência/CCJ

Brasília, 7 de julho 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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 487, de 
2008, que “Veda o porte e o uso de armas letais pelo 
policiamento ostensivo em eventos públicos esportivos, 
religiosos, recreativos e afins”, de autoria do Senador 
Gilvam Borges.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

Ofício nº 230/2010- PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 7 de julho 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 nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 442, de 
2009, que “Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, para estabelecer que o agravo a que alude o § 
1º do art. 557 deverá se restringir à demonstração da 
inexistência dos pressupostos que autorizam o julga-
mento monocrático do recurso e dá outras providên-
cias”, de autoria do Senador Expedito Júnior.

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 (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Com referência aos expedientes lidos, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposi-
ção de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu o Ofício nº 31, de 2010-CN (PR Nº 2010012555, 
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimes-
tre de 2010. 

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 13-7-2010
até 18/7 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 15/8 prazo para apresentação de relatório;
até 20/8 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e
até 27/8 prazo para apresentação, publicação, 

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

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 14 de julho do corrente.

É o seguinte o ofício recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 

DEM – BA) – O expediente lido vai à Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 

DEM – BA) – Sobre a mesa, requerimento que pas-

so a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 

DEM – BA) – O requerimento que acaba de ser lido 

vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2010

Na forma do disposto no Regimento Interno e 
de acordo com as tradições da Casa, requeremos 
as seguintes homenagens pelo falecimento do vice-
Presidente da Barra do Guabiraba, José Luiz da Silva, 
ocorrido na cidade de Barra do Guabiraba, no estado 
de Pernambuco, no último dia 11, enquanto dedicava-
se a reconstrução da cidade, abalada pelas chuvas, 
que está entre as classificadas como em Estado de 
Calamidade Pública.

I. inserção em ato de voto de profundo pesar;
II. apresentação de condolências:
a) aos seus familiares;
b) à Prefeitura Municipal de Barra de Guabira-

ba, através do Perfeito Alberto George Pereira de Al-
buquerque;

c) à Câmara de Vereadores, através de seu Pre-
sidente Vereador José Nivaldo da Costa.

Sala das Sessões, 13 de julho de 2010. – Sena-
dor Marco Maciel.

REQUERIMENTO Nº 722, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do Dr. Lindomar de Moura Barbosa, no 
Estado do Piauí.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento do Dr. Lindomar de Moura Barbosa, ocorrido 
hoje, dia 13 de julho de 2010, no Piauí.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao co-
nhecimento da Sra. Wilma Vieira, com quem ele era 
casado e, por seu intermédio, aos demais familiares.

Justificação

O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da 
República é um preito de saudade ao Dr. Lindomar 
de Moura Barbosa, pelo que representou como figu-
ra humana e por suas atividades em prol do Estado 
do Piauí.

Era um exemplo, devido ao seu comprometimento, 
retidão e honestidade com o qual conduziu a Prefeitura 
de Lagoa do Sítio, no Estado do Piauí.

Médico, foi vereador e Secretário de Saúde no 
município de Valença, antes de ser eleito Prefeito de 
Lagoa do Sítio.

Por estas razões, o Dr. Lindomar de Moura Barbosa 
é merecedor da homenagem póstuma desta Casa.

Sala das Sessões, 13 de julho de 2010. – Sena-
dor João Vicente Claudino, PTB/PI.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência encaminhará os votos de 
pesar solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 723, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 258 do 
Regimento Interno, a tramitação em con-
junto dos Projetos de Lei da Câmara  nº 
143, de 2009, com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 501, de 2007, tendo em vista que 
ambos alteram o mesmo diploma legal (Lei 
nº 8.935/1994).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 258 do Regi-

mento Interno a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 143, de 2009, que “acrescenta pará-
grafo único ao art. 9º e altera o art. 12, ambos da Lei 
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (dispõe sobre 
atos praticados fora do município que recebeu a de-
legação)” com o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 
2007, que “altera do Título IV da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973 com a redação dada pelas Leis 
nºs 6.216, de 30 de junho de 1975 e 10.267, de 28 de 
agosto de 2001 e a Lei nº 8.935, de 18 de novembro 
de 1994 que dispõe sobre os registros públicos”.

Sala das Sessões, – Senador João Vicente Clau-
dino.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Sobre a mesa, Ofício do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 68, DE 2010

– Nº 68/2010, de 6 de julho do corrente ano, enca-
minhando informações em resposta ao Requerimento 
nº 83, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Cópia das informações foi juntada ao proces-
sado do Projeto de Decreto Legislativo nº 722, de 
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2009, que volta à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente. O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 100, 
de 2010, da Presidente da Comissão de Assuntos So-
ciais, comunicando a aprovação de Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 607, de 2007.

É o seguinte o ofício:

OF. Nº100/2010 – PRES/CAS

Brasília, 7 de julho 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 607, de 
2007, que “Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da profissão de Analista de Sistemas e suas correlatas, 
cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Informática e dá outras providências”, de autoria do 
Senador Expedito Júnior.

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 (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Com referência ao expediente lido, a 
Presidência comunica ao Plenário que à matéria, po-
derão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes e Ger-
son Camata enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, durante séculos, as vastas massas de 
população pobre existentes no Brasil não conseguiam 
acesso à quantidade mínima de alimentos necessária 
à manutenção da sua saúde. Não raras vezes, a trá-
gica realidade da fome endêmica chegava mesmo a 
acarretar a morte, especialmente de crianças, confi-
gurando essa que é uma das mais abjetas formas de 
desperdício de uma vida humana.

No tempo presente, a pobreza continua a ser, 
malgrado os avanços que já alcançamos, um sério 

problema deste País. E, para uma parcela que é fe-
lizmente cada vez menor de nossa população, a po-
breza ainda se configura na horrenda modalidade da 
miséria extrema, com seu pavoroso corolário de fome, 
doença e morte.

O fato de essa realidade ter perdurado ao longo 
de séculos consolidou firmemente a imagem do Brasil 
como um país de famintos, não apenas no imaginá-
rio popular, mas mesmo entre as elites dirigentes da 
Nação. E, de fato, enquanto um único brasileiro ainda 
padecer o suplício da fome, justificar-se-ão as mais 
enérgicas medidas no campo das políticas públicas 
para superar – de uma vez e para sempre – essa si-
tuação ignominiosa.

Não podem, contudo, aqueles que detêm respon-
sabilidade na condução dos destinos da Nação, ignorar 
as profundas transformações que vimos experimen-
tando, as quais colocam novos desafios na defesa da 
vida, da saúde e do bem-estar dos brasileiros.

O que desejo ressaltar, nesta fala, é que, hoje, 
mais do que a desnutrição, o excesso de peso e a 
obesidade constituem um seriíssimo agravo à saúde 
do nosso povo, especialmente de nossas crianças e 
adolescentes. Com efeito, as estatísticas indicam que, 
ao longo das últimas décadas, o número de brasileiros 
acometidos de obesidade passou a superar, largamen-
te, o de desnutridos.

Os especialistas denominam esse processo pelo 
qual o Brasil está passando de “transição nutricional”. 
Menos de quatro décadas atrás, em 1974, uma par-
cela de 5,7% da população brasileira era considerada 
obesa, ao passo que 8,6% eram vítimas da desnutri-
ção. De lá para cá, no entanto, esses índices sofreram 
uma drástica inversão. Já em 1989, apenas 15 anos 
mais tarde, a obesidade sofrera um incremento per-
centual da ordem de 68%, atingindo 9,6% da nossa 
população. A desnutrição, por seu turno, caíra para 
4,2% – vale destacar que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) considera aceitável uma taxa de des-
nutrição inferior a 5%.

E os brasileiros continuaram – e continuam, ainda 
– engordando em ritmo acelerado, não sendo exage-
ro afirmar que vivemos uma verdadeira epidemia de 
obesidade. Em 2003, 41% dos homens e 39,2% das 
mulheres estavam com excesso de peso no País. Já 
os obesos eram 8,8% entre os homens e 12,7% entre 
as mulheres, cerca de 10,8% da população, portan-
to. Em 2006, a proporção de pessoas acima do peso 
chegava a 42,7%, e a de obesos, a 11,4%, o dobro do 
índice registrado em 1974!

Permitam-me, Senhoras e Senhores Senadores, 
sublinhar essa evolução da incidência da obesidade 
no Brasil ao longo dos últimos 36 anos, pois a série de 
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números evidencia não haver qualquer alarmismo na 
avaliação de que, de fato, vivemos uma epidemia dessa 
doença: em 1974, 5,7% da população; em 1989, 9,6%; 
em 2003, 10,8%; em 2006, 11,4%; em 2009, 13,9%.

Trata-se de uma progressão assustadora. Tan-
to que leva alguns especialistas a estimarem que, 
mantida essa tendência, o Brasil pode figurar entre 
os recordistas mundiais em número de obesos na 
próxima década, chegando, mesmo, aos inacreditá-
veis padrões de obesidade observados nos Estados 
Unidos. Naquele país, nada menos que três quartos 
da população adulta têm excesso de peso e 25% são 
considerados obesos.

Um dos principais indicadores que levam os es-
tudiosos a esse prognóstico pessimista é o alarmante 
crescimento da obesidade em crianças e adolescen-
tes. Nessa faixa etária, a obesidade aumentou 239% 
no Brasil em apenas 20 anos. Hoje, 15% dos brasilei-
ros entre 6 anos e 18 anos estão com sobrepeso, ao 
passo que 5% são obesos. E esses índices continu-
am aumentando, principalmente nas camadas menos 
abastadas da população.

A incidência da moléstia entre os mais jovens é 
motivo de grande preocupação não apenas em virtude 
dos agravos imediatos acarretados à sua saúde. Ainda 
mais aterradora é a constatação, já sobejamente com-
provada pela ciência médica, de que uma criança com 
excesso de peso apresenta grande probabilidade de 
se tornar um adulto obeso, potencializando os riscos 
para a saúde ao longo da vida.

A obesidade nessa faixa de idade pode acarre-
tar doenças no presente e no futuro. Na lista de males 
prováveis, figuram problemas ortopédicos, psicosso-
ciais – incluindo depressão, ansiedade, isolamento 
social –, além de hipertensão arterial, aterosclerose, 
intolerância à glicose, puberdade antecipada e apnéia 
do sono, entre outros.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

Os fatores que levam ao progressivo aumento 
de peso da população são bastante conhecidos. Na 
literatura médica, há estudos que indicam que a gené-
tica está associada a 70% dos casos de obesidade. No 
entanto, mesmo que uma pessoa tenha predisposição 
a engordar, se ela mantiver uma alimentação adequa-
da e não for sedentária, não será obesa. No caso dos 
jovens, os fatores individuais de predisposição – em-
bora também existam – são ainda menos determinan-
tes: apenas 5% das crianças e adolescentes obesos 
apresentam um problema endocrinológico ou genético 
como causa principal do sobrepeso.

A mera observação do avanço da obesidade ao 
longo dos últimos anos é suficiente para comprovar 

que não se encontram em fatores genéticos as causas 
principais do problema. Afinal, os genes da espécie 
humana não tiveram tempo para mudar da década de 
1970 até os dias de hoje. E, no entanto, a população 
não pára de engordar. Por quê? Simplesmente porque 
estamos comendo demais, alimentando-nos de forma 
errada e não praticando atividades físicas.

É fato – e isso é motivo de comemoração – que 
aumentou o acesso dos mais pobres aos alimentos. 
Mas outras mudanças sociais e econômicas ocorridas 
nas últimas décadas explicam, em grande medida, a 
deterioração de nossos hábitos alimentares e o avan-
ço do sedentarismo.

Um contingente gigantesco de brasileiros deixou 
o campo para viver nas cidades, e o trabalho urbano, 
de modo geral, demanda menos esforço físico do que 
aquele realizado na zona rural. O aumento da violência 
em nossas cidades leva os pais a restringir drastica-
mente as possibilidades de suas crianças brincarem 
na rua. O tempo livre dos pequenos passa a ser qua-
se que completamente ocupado pela televisão, pelo 
computador e pelos jogos eletrônicos.

A presença cada vez maior da mulher no mer-
cado de trabalho reduz sua disponibilidade de tempo 
para o trabalho doméstico, induzindo o aumento do 
consumo de alimentos industrializados e congelados. 
Assim, verifica-se uma queda acentuada no consumo 
de alimentos mais saudáveis, mesmo daqueles firme-
mente arraigados na nossa cultura alimentar, como 
o feijão. Seu espaço é ocupado por produtos de alto 
valor calórico e baixo teor nutricional, como frituras, 
farináceos, salgadinhos e refrigerantes. A última pes-
quisa sobre hábitos alimentares do brasileiro revela 
que apenas 30% da população ingerem a quantidade 
ideal de frutas, verduras e legumes.

Senhor Presidente:
A obesidade é uma doença crônica definida pela 

OMS como um acúmulo excessivo de tecido adiposo 
num nível que compromete a saúde dos indivíduos. 
Faz já algum tempo, ela se tem apresentado como um 
agravo importante para as sociedades modernas em 
face de seu avanço em diferentes partes do mundo.

Os danos por ela acarretados são extensos, re-
lacionando-se a diferentes enfermidades, inclusive as 
cárdio e cerebrovasculares, a diabetes não-insulino 
dependente, a hipertensão arterial sistêmica e certos 
tipos de câncer. Somam-se, ainda, prejuízos psicos-
sociais relacionados à questão da discriminação a in-
divíduos sob essa condição patológica.

O especialista Brasileiro Filho aponta que “a obe-
sidade influi negativamente sobre o funcionamento de 
vários sistemas, como o circulatório, o respiratório, o 
urinário e o locomotor. Além disso, predispõe a muitas 
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doenças, notadamente hipertensão arterial, cardiopatia 
hipertensiva, aterosclerose, acidentes vasculares cere-
brais, infarto do miocárdio, diabete, litíase biliar, câncer 
do fígado e da vesícula biliar e doenças articulares. Por 
esse motivo, o índice de sobrevida dos obesos é menor 
em relação ao da população em geral, com diferença 
altamente significativa”.

A importância da obesidade é tal que a morta-
lidade secundária ao excesso de peso já figura entre 
as principais causas de morte evitável no Brasil e no 
mundo, ao lado dos traumatismos e do tabagismo. No 
ano de 2004, a Organização Mundial de Saúde definiu 
a obesidade como “doença do milênio”.

Nesse contexto, sobreleva a relevância e a ur-
gência de se intensificarem e melhor ajustarem as 
políticas públicas voltadas ao enfrentamento dessa 
enfermidade.

Uma das medidas mais óbvias a serem adotadas 
é a intensificação do trabalho de educação alimentar, 
sobretudo nas escolas. É preciso investir cada vez 
mais na melhoria da qualidade das merendas. Devem 
ser reproduzidas pelo País afora as leis já editadas em 
muitos Municípios obrigando as cantinas de todas as 
escolas a oferecer uma alimentação mais saudável. É 
fundamental trabalhar desde cedo com as crianças, 
haja vista que é bastante difícil mudar hábitos da po-
pulação adulta.

São positivas, também, as iniciativas do Minis-
tério da Saúde no sentido de negociar com as indús-
trias alimentícias a redução gradativa dos índices de 
gordura, sal e açúcar dos alimentos processados. Um 
dos compromissos assumidos pelas empresas é a re-
dução dos índices de gordura trans, de forma gradual 
até o fim do corrente ano, ajustando-os aos parâmetros 
recomendados pela OMS, que estabelece um limite 
máximo de 2%.

A Associação Brasileira das Indústrias de Ali-
mentação (Abia) apresentou, em dezembro de 2008, 
um estudo, conduzido em parceria com as suas asso-
ciadas, definindo uma redução da ordem de 29% nos 
teores de açúcar, de 20% nos de sódio, de 45% nos 
de gordura saturada e de 86% nos de gordura trans 
no prazo de cinco anos.

Não basta, todavia, reduzir os índices de ingre-
dientes nocivos à saúde nos alimentos industrializados. 
Na opinião de muitos especialistas, o mais preocupante 
é o estímulo ao consumo exagerado de alimentos. Por 
isso, eles defendem que seja coibida a publicidade de 
produtos de alto teor calórico às crianças e estimulado 
o consumo de alimentos saudáveis.

Com esse objetivo, a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) deverá publicar, em breve, uma 
portaria regulamentando a publicidade de alimentos. A 

proposta é que os anúncios de produtos industrializa-
dos ricos em gordura, sal e açúcar tragam mensagens 
semelhantes àquelas usadas em embalagens de cigar-
ros, alertando a população sobre os riscos do consumo 
excessivo daquelas substâncias. Cogita-se, também, 
proibir a publicidade televisiva desses alimentos em 
horários dedicados a programas infantis.

Uma prática que, em minha opinião, não pode 
mais ser tolerada é a venda casada de alimentos e 
bebidas com brindes e brinquedos. Tendo em vista 
a vulnerabilidade da mente infantil à propaganda, é 
preciso protegê-la de um modelo de consumo que, 
fatalmente, acarretará danos à sua saúde.

De uma forma geral, o mais relevante é que as 
políticas públicas garantam as condições necessárias 
para que a população tenha uma vida menos seden-
tária e uma alimentação melhor. Nessa perspectiva, 
as ações de cunho educativo, conquanto importantes, 
não são suficientes. De nada adiantará informar as 
pessoas sobre as melhores escolhas alimentares se 
elas não tiverem acesso a frutas, legumes e verduras, 
seja porque esses produtos não estão disponíveis nos 
mercados locais, seja porque seu preço é proibitivo em 
face do poder aquisitivo das camadas mais pobres da 
população.

Alguns países nórdicos, como a Suécia e a No-
ruega, tiveram excelentes resultados ao subsidiar os 
alimentos saudáveis e impor tributos mais elevados 
aos produtos industrializados de alto teor calórico e 
baixo teor nutritivo. Penso que podemos, também no 
Brasil, adotar esse tipo de política.

O mesmo raciocínio se aplica à prática de ati-
vidades físicas. A divulgação de seus benefícios não 
será suficiente para que as pessoas a adotem se não 
houver segurança nas ruas e nos parques, e se não 
existirem instalações esportivas bem conservadas em 
todas as comunidades.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

Desejo, por fim, ressaltar que também o Parla-
mento tem um importante papel a cumprir no esforço 
de combate a essa moléstia tão insidiosa, de efeitos tão 
deletérios a saúde do indivíduo, que é a obesidade.

Numerosas são as proposições legislativas apre-
sentadas em ambas as Casas do Congresso Nacional 
visando ao enfrentamento dessa enfermidade. A título 
exemplificativo, posso mencionar o projeto apresentado 
pelo ilustre Senador Tião Viana, médico como eu, que 
veio a se transformar na Lei nº 11.721, de 2008, insti-
tuindo o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade.

No último dia 23, o bravo Senador Jayme Campos, 
por seu turno, comunicou a este Plenário que apresen-
tará projeto de lei determinando a inclusão, no Programa 
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de Saúde da Família (PSF), de equipes de profissionais 
de nutrição e de educação física, objetivando comba-
ter os maus hábitos alimentares e o sedentarismo que 
têm ocasionado o aumento no número de brasileiros 
com sobrepeso. Também da autoria de Sua Excelên-
cia é o Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2007, que 
impõe a obrigatoriedade de que os rótulos de bebidas 
contendo açúcares especifiquem o teor calórico nelas 
contido e apresentem frase de advertência quanto aos 
graves riscos da obesidade infantil.

O eminente representante do Estado do Rio de 
Janeiro Senador Marcelo Crivella é autor de proposi-
ção que permite a utilização dos recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento 
de despesas relativas ao tratamento de obesidade mór-
bida. De autoria do Senador Geovani Borges, tramita 
projeto de lei regulamentando o tratamento cirúrgico 
da obesidade.

Na egrégia Câmara dos Deputados, tramitam, 
entre muitas outras, as seguintes proposições: do meu 
correligionário Deputado Eduardo Gomes, estabelecen-
do princípios e diretrizes para as ações voltadas para a 
educação nutricional e segurança alimentar e nutricional 
da população; do Deputado Geraldo Resende, insti-
tuindo a política de prevenção e controle dos distúrbios 
nutricionais e das doenças associadas à alimentação 
e nutrição no Sistema Educacional Brasileiro; do De-
putado João Dado, criando o Programa de Prevenção, 
Orientação e Tratamento da Obesidade Infantil; do De-
putado Bruno Rodrigues, também do PSDB, instituindo 
a Semana Educativa da Nutrição Infantil.

São, enfim, apenas alguns exemplos a compro-
var que o tema já é objeto de muita preocupação por 
parte dos Parlamentares com assento nas duas Casas 
do Congresso Nacional. As proposições mencionadas 
servem, igualmente, para evidenciar o papel de des-
taque que o Poder Legislativo pode desempenhar no 
combate à obesidade.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

É passada a época em que o problema alimen-
tar de maior incidência entre os brasileiros era a fome. 
Com efeito, já superamos as metas que nos havíamos 
proposto de combate à desnutrição e à subnutrição. 
Nas últimas décadas, o que as estatísticas revelam 
é que a população do País vem engordando em rit-
mo acelerado. Não há qualquer dúvida de que, no rol 
dos distúrbios nutricionais, aquele que vem vitimando 
multidões de brasileiros é a obesidade, estando quase 
metade da nossa população acima do peso.

É de todo louvável que o Governo Federal tenha 
lançado o programa Fome Zero, a fim de erradicar a 
desnutrição. Mas é necessário lançar um programa 

com a mesma visibilidade e magnitude para comba-
ter a obesidade.

A gravidade do quadro caracterizado pelo pro-
gressivo aumento de peso dos brasileiros não pode 
ser menosprezada. Se não adotarmos, de imediato, 
medidas eficazes no combate a essa verdadeira epi-
demia, dentro em breve o Brasil estará figurando entre 
os recordistas mundiais em incidência de obesidade. 
E as conseqüências dessa condição patológica para 
o bem-estar dos indivíduos por ela acometidos, para 
sua saúde geral e para sua expectativa de sobrevida 
são absolutamente desastrosas, como se sabe.

Este é o alerta que desejei trazer ao Plenário 
nesta tarde: é imprescindível a adoção de enérgicas 
ações de combate à obesidade e aos males a ela as-
sociados. Essa é uma responsabilidade a qual não 
podem fugir os Poderes Executivo e Legislativo nas 
três esferas de governo, bem como o conjunto da so-
ciedade brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, prevalece há tempos no Brasil o conceito 
de que o consumidor necessita da tutela permanente 
do Estado para sua própria proteção, como se fosse 
um incapaz, um idiota que pode ser enganado assim 
que entrar num estabelecimento comercial. É claro que 
não faltam inescrupulosos capazes de se aproveitar 
da boa fé de muita gente, daí a existência de um Có-
digo de Defesa do Consumidor e de entidades que se 
dedicam a zelar por sua aplicação e pela punição de 
quem o transgride.

O problema começa quando o governo decide 
estabelecer instruções normativas 

para setores que não necessitam delas. O caso 
mais recente é o do pacote de medidas criado pela 
Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para 
a venda de medicamentos e prestação de serviços em 
farmácias e drogarias.

A agência fiscalizadora decidiu, entre outras coi-
sas, que os medicamentos de venda livre, sem neces-
sidade de receita médica, não podem mais ficar em 
gôndolas ao alcance do consumidor, mas escondidos, 
atrás do balcão. O propósito é louvável: evitar que as 
pessoas tomem remédios sem necessidade, ou em 
excesso. Mas de boas intenções o inferno está cheio, 
como diz o ditado.

Assim, quem quer comprar um comprimido para 
dor de cabeça não pode pegar uma cartela e dirigir-
se ao caixa. Terá antes que solicitá-la ao balconista. 
Supõe-se que, assim, ninguém comprará, por impulso, 
5 ou 10 cartelas, mas apenas uma. Ora, o que impede 
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de adquirir remédios em quantidade? A intermediação 
do balconista? Muito pelo contrário. O que interessa a 
qualquer funcionário de farmácia é vender, e quanto 
mais, melhor. 

É bem provável é que a medida tenha efeito in-
verso ao pretendido pela Anvisa. O balconista incen-
tivará o consumidor a levar várias cartelas, e, tendo 
oportunidade, vai sugerir remédios adicionais.

Todos sabemos que a regra que obriga esses 
estabelecimentos a manter um farmacêutico em suas 
dependências não é cumprida por muitos deles. O papel 
de orientador e, com freqüência, de médico improvi-
sado, que diagnostica doenças e prescreve remédios, 
é exercido pelos balconistas, obviamente desprepara-
dos para a tarefa. A medida reforça ainda mais essa 
distorção, já que obriga todo cliente a passar pelo in-
termediário antes de qualquer compra.

Diante das determinações, fica uma pergunta no 
ar: o que faz a Anvisa supor que um cidadão que entra 
numa farmácia para comprar um antibiótico, por exem-
plo, sai dela carregando uma sacola de medicamentos? 
Vontade de gastar inutilmente? Mania de colecionar 
remédios? Consumismo desenfreado? Quem em seu 
juízo perfeito, sofrendo de enxaqueca, será capaz de 
percorrer a farmácia, como faria num supermercado, 
enchendo a cesta com remédios contra a gripe, azia 
e xaropes para a tosse?

Para a Anvisa, as farmácias brasileiras transfor-
maram-se em lojas de conveniência, que oferecem 
alimentos, refrigerantes, sorvetes, perfumes e jornais. 
Pois bem, esta é uma tendência mundial. Quem já en-
trou numa drugstore, como são chamadas as farmá-
cias dos Estados Unidos, sabe que lá se encontra de 
tudo. Os remédios de venda livre estão à disposição 
nas gôndolas, e é possível comprar uma variedade 
muito maior de produtos que aquela oferecida nas 
farmácias brasileiras.

Existe, entretanto, uma diferença fundamental. 
Quem quiser comprar um remédio para o qual é exi-
gida receita – e eles são muitos –, enfrentará uma fis-
calização rigorosa. É quase impossível levar o medi-
camento na hora, já que a receita é verificada e regis-
trada antes da liberação. No Brasil, os mecanismos de 
controle da venda de tais remédios são notoriamente 
deficientes.

As novas regras da Anvisa vão contra essa ten-
dência, ao proibirem a venda em farmácias de uma 
infinidade de artigos, que incluem balas, sorvetes, chi-
cletes, alimentos em geral. As farmácias de pequenas 

cidades do interior vão perder uma das suas maiores 
fontes de sobrevivência, terão que arcar com custos de 
mudança de móveis, e muitas certamente serão obri-
gadas a fechar. O mesmo ocorrerá com as farmácias 
de áreas metropolitanas que não pertençam a grandes 
redes. Todas, além de terem suas margens de lucro 
drasticamente reduzidas, serão obrigadas a contratar 
mais pessoal para atender o público. E quem vai pa-
gar a conta dessa despesa adicional? O consumidor, 
claro, na forma de produtos mais caros.

No fim das contas, as resoluções da Anvisa só 
têm um efeito prático, o de complicar a vida dos bra-
sileiros. Em vez de agir contra a venda de remédios 
controlados sem receita, contra o comércio crescente 
de medicamentos contrabandeados – muitos dos quais, 
com fórmulas adulteradas, podem até matar –, contra 
o descumprimento da regra que exige farmacêuticos 
nas farmácias, a agência dedica-se a ditar normas 
que prejudicam o comércio e têm efeito nulo sobre a 
saúde do consumidor.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Não havendo mais nenhum orador, declaro 
encerrada a presente sessão.

Fica, então, convocada a sessão não deliberativa 
para amanhã, quarta-feira, 14 de julho, às 14 horas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 5 
minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
13-7-2010 
Terça-feira

11h –  Ministro José Temporão, Ministro de Es-
tado da Saúde

Sala de Audiência
12h – Sessão Solene Conjunta do Congres-

so Nacional destinada à promulgação das Emendas 
Constitucionais nº 65 e nº 66 de 2010

Plenário do Senado
16h30 – Ministro Nelson Machado, Secretário-

Executivo do Ministério da Fazenda
Sala de Audiências
18h – Inauguração do Comitê de Campanha Na-

cional “Dilma, Presidente e Michel, Vice”
SCS, Quadra 2 Bloco C nº 179-Edifício Vitória.
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(por Unidade da Federação)

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

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

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

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

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

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

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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

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)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.



8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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 )
1.
2.

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,96,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,106)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,97)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,95,99)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,94,98)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,60)

 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)

Raimundo Colombo   (DEM) (52,107)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (43,102,103)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador 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).
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 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).
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 Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
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).

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.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32,107)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

Paulo Duque   (PMDB) (6,56)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (48,80,102)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,93,101)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46,108)

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 Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
Paulo Duque (8)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (11)

Papaléo Paes   (PSDB) (10,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3,20)

 2.  VAGO (2,6,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,7)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (8,14,15)  1.  Paulo Duque (5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (12)  1.  João Durval   (PDT) (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. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador 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 João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. 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).
11. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (101)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (30,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (30)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (30,111)

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 Agripino   (DEM) (4,52)

 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).
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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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

Ideli Salvatti   (PT) (33,76,78,80,96,116)

VAGO (35,85,86,87,98,101,108)

 1.  VAGO (1,31,109)

 2.  Gim Argello   (PTB) (30,96,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,38)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (37,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (37,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,63,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (58,102,105,111,112)

VAGO (56,110)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54)

 7.  VAGO (61,107)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,42,115)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,52)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

José Agripino   (DEM) (13,48)

Adelmir Santana   (DEM) (40)

Alvaro Dias   (PSDB) (28)

Flávio Arns   (PSDB) (27,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (29)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (41,113,114)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,50)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (49,77,82,103,104)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,51)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (22,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (26)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,47)

Romeu Tuma (47)

 1.  João Vicente Claudino (47)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (47)

PDT
Cristovam Buarque (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
48. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador 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).
109. 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).
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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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. 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).
116. 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).

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).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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).



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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Marcelo Crivella   (PRB) (21,53,59,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,23,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  VAGO (19,74)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (35,43)

VAGO (34,68,71,75)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,72)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,25)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).

(cedida ao PDT)
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,95,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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 Agripino   (DEM) (23,27,56)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (53,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
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E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90)

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 (22,82)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 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 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).
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 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).
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).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,25)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (36,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,41)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,48)

Almeida Lima   (PMDB) (46)

 1.  VAGO (42,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (47)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (33)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (29)

Adelmir Santana   (DEM) (38)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Sérgio Guerra   (PSDB) (21,61)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (30,63,64)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (31,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,35)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,34)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,17,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (37)  1.  Mozarildo Cavalcanti (37)

PDT
Jefferson Praia (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (77,78)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,63,67,70,75)

Augusto Botelho   (PT) (21,32,49)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,62,64)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,37,40,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (44,46)

Gerson Camata   (PMDB) (39,45)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (35,38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (42,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (41,47)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (36,43)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (26,77,79)

Raimundo Colombo   (DEM) (27,80)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

VAGO (13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
46. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
47. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador 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).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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).
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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) (18,70)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,64,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,65,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (2,53,56,58,61,73)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (28,69,71)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Duque  (PMDB-RJ) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007
7ª Eleição Geral:  14/07/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM) (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 (10)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (11)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

Atualização:  24/04/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador 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.
11. 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.
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).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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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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Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 

Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258 
scop@senao.gov.br 

www.senado.gov.br/ccai 

 
 



 
 

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE) 12 
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS) 12 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM 
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 
ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 (DEM/SC) 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÉ NERY8  (PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  
DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOURÃO (PT/AC) 
GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 
ÍRIS DE ARAÚJO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO5 (PPS/RJ)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO 1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP) 1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 22.03.2010) 
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  e-

mail: cpcm@camara.gov.br   
www.camara.gov.br/mercosul 

__________________ 
1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão 
do SF de 05.06.08. 
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.  
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do 
SF de 19.12.2007. 
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao 
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008. 
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo em 
vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008. 
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do 
Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 
12.11.2008. 
8  Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 
17.12.2008. 
9 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende. 
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, de 
14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de 11.2.09, e 
o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177,  de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 
12.03.2009. 
12 Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma 
data. 
13 O  Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e 
filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na 
sessão do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao 
Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09. 
15 Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010 



 
 
 
 
 

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI 
 (Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 
PMDB-RN 

 

LÍDER DA MAIORIA
 

RENAN CALHEIROS 
PMDB-AL 

LÍDER DA MINORIA
 

GUSTAVO FRUET ² 
PSDB-PR 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

 
EMANUEL FERNANDES 

PSDB-SP 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

 
EDUARDO AZEREDO 

PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 

 

 
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 
www.senado.gov.br/ccai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão, 
realizada em 18.08.2001. 
2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da 
Câmara dos Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DAS ASSINATURAS

SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)  R$      58,00
Porte do Correio  R$    488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$     546,40

ANUAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$     116,00
Porte do Correio R$     976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$  1.092,80
.

NÚMEROS AVULSOS 
Valor do Número Avulso R$    0,50
Porte Avulso R$    3,70

ORDEM BANCÁRIA 
UG  - 020054 GESTÃO  - 00001 

EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI 
UG - 020054 GESTÃO  - 00001 COD. – 70815-1 

 Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEN 
ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no 
SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o 
número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 
020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de 
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