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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do inciso III do art. 91 do Regimento Interno, com a re-
dação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Senado 
Federal, os Projetos de Decreto Legislativos nº 531 a 
568, de 2010, que acabam de ser lidos. serão apreciados 
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu o Requerimento do Senador 
Roberto Cavalcanti solicitando licença para se ausentar 
dos trabalhos da Casa a fim de participar da 7ª Assem-
bléia Geral da Coalizão de Parlamentares Internacionais 
para Refugiados Norte-Coreanos e Direitos Humanos 
– IPCNKR, na cidade de Ottawa, Canadá.

A Presidência defere o presente Requerimento, 
nos termos do art. 41 do Regimento Interno.

É o seguinte o Requerimento deferido:

REQUERIMENTO Nº 757, DE 2010

Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro permissão para ausentar-
me dos trabalhos da Casa no período de 23 a 25 de 
agosto, quando estarei em missão oficial no exterior, 
para participar da 7ª Assembléia Geral da Coalizão de 
Parlamentares Internacionais para Refugiados Norte 
Coreanos e Direitos Humanos – IPCNKR, na cidade 
de Ottawa, Canadá, conforme convite anexo.

Outrossim, comunico, consoante estabelecido no 
art. 39 do mesmo regimento, que estarei ausente do 
País no período acima referido.

Sala das Sessões, – Senador Roberto Caval-
canti.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 759, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Cons-
tituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a necessária 
autorização para participar da Mesa de Diálogo 
Parlamentar na II Conferência Internacional: Clima, 
Sustentabilidade e Desenvolvimento de Regiões 
Semi-áridas – ICID-2010, a realizar-se na cidade de 
Fortaleza, no Estado do Ceará, nos dias 16 a 20 de 
agosto de 2010, conforme requerimento aprovado 
em reunião ordinária da Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul.

Sala das Sessões, de agosto de 2010. – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, (PMDB-AC).

REQUERIMENTO Nº 760, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso 
II, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença dos trabalhos desta Casa, no período de 16 a 
20 de agosto deste, tendo em vista ter sido designado 
representante do Senado Federal em missão parlamen-
tar, para participar da 2ª Conferência Internacional: Cli-
ma, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões 
Semi-áridas, que se realizará em Fortaleza, Ceará.

Por oportuno, nos termos do artigo 39, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, com a re-
dação dada pela Resolução nº 37, de 1995, comunico 
a essa Presidência o meu afastamento dos trabalhos 
desta Casa, no período respectivo, quando estarei 
participando do referido evento.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2010. – Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência defere os requerimentos que acabam 
de ser lidos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 763, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 92 de 2010 

e 180 de 2006 aos Projetos de Lei do Senado nºs 80 
de 2006, 340 de 2007 e 375 de 2008, por versarem 
sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões,    de agosto de 2010. – Se-
nador Belini Meurer.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 765, DE 2010

Requeiro, nos termos do disposto no Art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-

serção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
jornalista Josélio Gondim, um idealista e empreende-
dor que deixou sua marca na comunicação da Paraíba 
e do Nordeste através das inúmeras publicações que 
fundou e comandou, na cidade de João Pessoa, ocor-
rido no dia 8 de agosto do corrente ano, bem como a 
apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2010. – Se-
nador Cícero Lucena, (PSDB/PB)

613ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41810 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da República, 
as seguintes Mensagens:

– Nº 240, de 2010 (nº 460/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
64, de 2004 (nº 3.842/1997, na Casa de origem, 
do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do exame deno-
minado Emissões Evocadas Otoacústicas, san-
cionado e transformado na Lei nº 12.303, de 2 
de agosto de 2010;

– Nº 241, de 2010 (nº 461/2010, na origem), resti-
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 309, de 2009 (nº 5.939/2009, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empre-

sa pública denominada Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
– PETRO-SAL e dá outras providências, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.304, de 2 de 
agosto de 2010; e

– Nº 242, de 2010 (nº 463/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 354, 
de 1989, de autoria do Senador Francisco Rol-
lemberg, que dispõe sobre o acondicionamento, a 
coleta, o tratamento, o transporte e a destinação 
final dos resíduos de serviços de saúde, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados 
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos 
sancionados.

Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– A Presidência recebeu as seguintes Mensagens do 
Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 246, de 2010 
(nº 474/2010, na origem), pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até dez milhões 

de dólares dos Estados Unidos da América, entre o 
Estado da Bahia e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento 
Ambiental da Bahia – PDA. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

É a seguinte a mensagem:
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MENSAGEM Nº 246, DE 2010 
(Nº 474/2010, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da 

Constituição, proponho a Vossas Excelências seja au-
torizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, no va-
lor de até US$10.000,000.00 (dez milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), entre o Estado da 
Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do “Programa de Desenvolvimento Ambiental 
da Bahia – PDA”, de conformidade com a inclusa Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda.

Brasília, 10 de agosto de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
EM Nº 119/2010 – MF

Brasília, 3 de agosto de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

O Excelentíssimo Senhor Governador do Esta-
do da Bahia requereu a este Ministério a garantia da 
República Federativa do Brasil para contratação de 
operação de crédito externo junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até 
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Esta-
dos Unidos da America), cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do “Programa de Desenvol-
vimento Ambiental da Bahia – PDA”.

2. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
meios de controle, pelo Senado Federal, das opera-
ções financeiras externas de interesse da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conso-
ante o artigo 52, incisos V, VII e VIII, tendo a Câmara 
Alta disciplinado a matéria mediante a Resolução nº 
48, de 21 de dezembro de 2007, com as alterações 
introduzidas pela Resolução nº 41, de 9-12-2009, e a 
Resolução nº 43, de 2001, republicada e consolidada 
em 10-4-2002, todas do Senado Federal.

3. O Programa foi identificado como passível de 
obtenção de financiamento externo pela Comissão de 
Financiamentos Externos – COFIEX, de que trata o 
Decreto nº 3.502, de 12 de junho de 2000, e o Banco 
Central do Brasil efetuou o credenciamento provisório 
da operação.

4. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as 
devidas informações sobre as finanças externas da 
União, bem como analisou as informações referentes 
ao Mutuário, conforme disciplinado pelas Resoluções 
nº 48, de 2007, e alterações posteriores, e nº 43, de 
2001, do Senado Federal, e pelo art. 32 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, manifestando-se favoravelmente 
quanto ao oferecimento da garantia da Republica Fe-
derativa do Brasil a operação de crédito sub examen, 
desde que, previamente a assinatura dos instrumentos 
contratuais, seja: (i) formalizado o respectivo contrato 
de contra-garantia; (ii) verificado o cumprimento subs-
tancial das condições prévias ao primeiro desembol-
so; e (iii) verificação por parte da STN se o Estado 
encontra-se adimplente.

5. A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas 
contratuais e pela regularidade na apresentação dos 
documentos requeridos na legislação para o encami-
nhamento do processo ao Senado Federal para fins 
de autorização da operação de crédito em tela, bem 
como a concessão de garantia por parte da União, 
ressalvando que, previamente a assinatura dos instru-
mentos contratuais, deva ser verificado o cumprimento 
das condições estabelecidas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional acima descritas, bem como tenha sido solu-
cionado o problema apontado pelo TCU.

Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa 
Excelência para solicitar o envio de Mensagem ao 
Senado Federal a fim de submeter a apreciação da-
quela Casa o pedido de contratação e de concessão 
da garantia da União ao Estado da Bahia referentes 
a operação, financeira descrita nesta Exposição de 
Motivos, observadas as ressalvas acima.

Respeitosamente, – Guido Mantega.
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41816 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41817 621ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41818 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41819 623ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41820 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41821 625ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41822 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41823 627ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41824 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41825 629ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41826 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41827 631ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41828 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL632



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41829 633ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41830 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL634



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41831 635ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41832 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL636



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41833 637ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41834 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41835 639ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41836 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL640



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41837 641ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41838 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41839 643ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41840 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL644



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41841 645ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41842 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL646



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41843 647ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41844 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL648



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41845 649ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41846 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL650



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41847 651ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41848 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL652



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41849 653ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41850 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL654



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41851 655ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41852 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41853 657ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41854 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL658



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41855 659ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41856 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41857 661ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41858 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL662



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41859 663ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41860 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL664



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41861 665ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41862 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL666



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41863 667ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41864 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL668



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41865 669ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41866 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL670



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41867 671ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41868 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL672



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41869 673ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41870 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL674



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41871 675ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41872 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL676



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41873 677ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41874 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL678



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41875 679ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41876 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL680



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41877 681ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41878 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL682



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41879 683ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41880 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL684



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41881 685ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41882 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL686



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41883 687ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41884 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL688



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41885 689ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41886 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL690



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41887 691ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41888 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL692



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41889 693ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41890 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL694



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41891 695ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41892 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL696



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41893 697ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41894 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL698



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41895 699ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41896 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL700



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41897 701ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41898 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL702



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41899 703ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41900 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL704



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41901 705ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41902 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL706



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41903 707ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41904 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL708



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41905 709ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41906 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL710



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41907 711ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41908 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL712



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41909 713ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41910 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL714



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41911 715ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41912 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL716



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41913 717ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41914 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL718



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41915 719ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41916 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL720



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41917 721ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41918 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL722



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41919 723ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41920 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL724



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41921 725ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41922 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL726



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41923 727ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41924 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL728



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41925 729ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41926 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL730



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41927 731ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41928 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL732



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41929 733ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41930 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL734



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41931 735ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41932 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL736



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41933 737ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41934 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL738



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41935 739ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41936 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL740



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41937 741ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41938 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL742



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41939 743ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41940 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL744



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41941 745ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41942 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL746



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41943 747ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41944 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL748



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41945 749ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41946 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL750



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41947 751ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41948 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL752



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41949 753ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41950 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL754



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41951 755ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41952 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL756



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41953 757ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41954 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL758



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41955 759ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41956 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL760



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41957 761ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41958 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL762



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41959 763ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41960 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL764



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41961 765ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41962 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL766



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41963 767ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41964 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL768



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41965 769ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41966 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL770



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41967 771ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41968 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL772



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41969 773ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41970 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL774



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41971 775ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41972 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL776



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41973 777ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41974 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL778



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41975 779ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41976 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL780



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41977 781ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41978 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL782



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41979 783ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41980 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL784



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41981 785ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41982 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL786



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41983 787ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41984 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL788



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41985 789ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41986 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL790



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41987 791ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41988 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL792



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41989 793ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41990 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL794



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41991 795ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41992 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL796



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41993 797ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41994 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL798



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41995 799ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41996 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL800



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41997 801ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



41998 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL802



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 41999 803ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42000 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL804



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42001 805ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42002 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL806



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42003 807ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42004 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL808



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42005 809ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42006 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL810



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42007 811ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42008 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL812



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42009 813ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42010 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL814



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42011 815ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42012 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL816



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42013 817ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42014 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL818



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42015 819ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42016 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL820



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42017 821ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42018 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL822



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42019 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do 
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, no 
exercício da Presidência, o Aviso nº 1185 – Seses – 
TCU – Plenário, encaminhando ao Congresso Nacio-
nal cópia do Acórdão nº 1810/2010, sobre indícios de 
irregularidades na execução de obras públicas.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 12 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o aviso:

823ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42020 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL824



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42021 825ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42022 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL826



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42023 827ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42024 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL828



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42025 829ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42026 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL830



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42027 831ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42028 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL832



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42029 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do 
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, no 
exercício da Presidência, o Aviso nº 1193 – Seses – 
TCU – Plenário, encaminhando ao Congresso Nacional 
cópia do Acórdão nº 1834/2010 – TCU – Plenário, sobre 
indícios de irregularidades graves em obras.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 12 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o aviso

833ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42030 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL834



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42031 835ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42032 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL836



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42033 837ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42034 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL838



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42035 839ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42036 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL840



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42037 841ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42038 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL842



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42039 843ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42040 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL844



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42041 845ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42042 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL846



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42043 847ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42044 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso 
nº 1.263 – Seses – TCU – Plenário, encaminhando ao 
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1922/2010 
– TCU – Plenário, sobre indícios de irregularidades 
graves em obras.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 12 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o aviso:

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL848



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42045 849ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42046 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL850



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42047 851ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42048 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL852



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42049 853ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42050 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL854



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42051 855ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42052 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL856



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42053 857ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42054 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL858



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42055 859ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42056 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL860



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42057 861ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42058 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL862



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42059 863ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42060 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL864



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42061 865ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42062 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL866



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42063 867ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42064 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL868



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42065 869ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42066 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL870



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42067 871ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42068 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL872



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42069 873ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42070 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL874



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42071 875ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42072 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL876



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42073 

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

– Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

877ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42074 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL878



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42075 879ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42076 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL880



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42077 881ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42078 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL882



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42079 883ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42080 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL884



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42081 885ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42082 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL886



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42083 887ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42084 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL888



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42085 889ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42086 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL890



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42087 891ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42088 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL892



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42089 893ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42090 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL894



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42091 895ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42092 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL896



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42093 897ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42094 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL898



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42095 899ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42096 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL900



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42097 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 236, 244, 245, 
249, 250, 251 e 252, de 2010, do Presidente da Co-
missão de Assuntos Econômicos, comunicando que 
foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão 
técnico do inteiro teor e posterior envio ao Arquivo, dos 
Projetos de Resolução do Senado nºs 45, de 2008, e 
20, 21, 25, 31 e 88, de 2009; e dos Avisos nºs 34 e 
35, de 2010.

São os seguintes Ofícios:

 
OF. Nº 236/2010/CAE

Brasília, 6 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 30ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, realizada em 22 de junho, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 769-Seses -
TCU-Plenário, de 2 de junho de 2010, do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão pro-
ferido nos autos do processo n° TC-014.025/2009-5, 
pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária 
de 2-6-2010, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam. O processo em questão alude à ope-
ração de crédito autorizada por meio da Resolução 
n° 28 de 2008 desta Casa e modificada pela Reso-
lução n° 9 de 2009. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão, por meio do OF. CAE n° 
26/2010-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 244/2010/CAE

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 32ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 6 e 7 de julho, foi dado 
conhecimento a Comissao do Aviso n° 898-Seses-
TCU-Plenário, de 16 de junho de 2010, do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo n° TC-011.166/2009-0, 
pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 
16-6-2010, bem como do Relatório e do Voto que o 

fundamentam. O processo em questão alude à ope-
ração de crédito autorizada por meio da Resolução nº 
6 de 2009 desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão, por meio do OF. CAE n° 
28/2010-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. 245/2010/CAE

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 6 e 7 de julho, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso n° 879-Seses -TCU-
Plenário, de 16 de junho de 2010, do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido 
nos autos do processo n° TC-029.588/2009-9, pelo 
Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 16-
6-2010, bem como do Relatório e do Voto que o fun-
damentam. O processo em questão alude à operação 
de crédito autorizada por meio da Resolução n° 46 
de 2009 desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão, por meio do OF. CAE n° 
28/2010-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. 249/2010/CAE

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 6 e 7 de julho, foi dado co-
nhecimento a Comissão do Aviso n° 903-Seses-TCU-
Plenário, de 23 de junho de 2010, do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido 
nos autos do processo n° TC-016.766/2009-5, pelo 
Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 23-
6-2010, bem como do Relatório e do Voto que o fun-
damentam. O processo em questão alude a operação 
de crédito autorizada por meio da Resolução n° 10 
de 2009 desta Casa. 0 expediente foi encaminhado 

901ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010
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aos membros da Comissão, por meio do OF. CAE n° 
28/2010-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. 250/2010/CAE

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 32ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 6 e 7 de julho, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso n° 921- Seses-
TCU-Plenário, de 23 de junho de 2010, do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo n° TC-011.167/2009-7, 
pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 
23/6/2010, bem como do Relatório e da Proposta de 
Deliberação que o fundamentam. O processo em ques-
tão alude à operação de crédito autorizada por meio 
da Resolução n° 7 de 2009 desta Casa. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão, por meio 
do OF. CAE n° 28/2010-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. 251/2010/CAE

Brasília, 7 de junho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 32ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 6 e 7 de julho, foi dado co-
nhecimento a Comissão do Aviso n° 34 de 2010 (n° 
47/2010-BCB-Presi, na origem), de 25 de junho de 
2010, do Banco Central do Brasil, encaminhando, em 
cumprimento ao disposto na Lei n° 9.069/1995, o de-
monstrativo das emissões do real referentes ao mês 
de maio de 2010, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do OF. CAE n° 28/2010-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. 252/2010/CAE

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 32ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 6 e 7 de julho, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso n° 35 de 2010 (n° 
206/GMF, na origem), de 30 de junho de 2010, do Mi-
nistério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento 
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal n° 43/01, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no 
mês de maio de 2010, tabela demonstrativa da Dívida 
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Fede-
ral e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a 
Receita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente 
foi encaminhado aos membros da Comissão, por meio 
do OF. CAE n° 28/2010-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 (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal, o 
Ofício nº 105, de 2010, comunicando ser parcialmente 
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.096, para conferir ao art. 94 da Lei 10.741, de 2003, 
interpretação conforme a Constituição Federal.

O expediente anexado ao processado do Projeto 
de Lei da Câmara nº 57, de 2003, vai ao Arquivo.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência informa à Casa que o Tribunal de 
Contas da União encaminhou ao Senado o Aviso nº 
683-GP/TCU, informando a situação de processos 
relacionados ao Relatório Final nº 3, de 2006 –SF da 
CPI dos Bingos.

O expediente vai à publicação e será juntado ao 
processado do Requerimento nº 245, de 2004.

É o seguinte o aviso:

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL902
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42100 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 719, de 2010, 
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, 
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei da 
Câmara nº 43, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 719/2010/PS-GSE

Brasília, 4 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: envio de PL à sanção presidencial

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprova-

das, integralmente, as emendas oferecidas por essa 
Casa ao Projeto de Lei n° 1.090, de 2007, da Câmara 
dos Deputados, que “Altera a Lei n° 7.210, de 11 de 
julho de 1984 — Lei de Execução Penal, para prever 
a assistência jurídica ao preso dentro do presídio e 
atribuir competências à Defensoria Pública”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi enviada à sanção nesta 
data.

Atenciosamente, - Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pela inscrição, por permuta com o Senador Cícero 
Lucena, tem a palavra a Senadora Marisa Serrano.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

É um prazer falar nesta tarde com a população do 
nosso País e com os colegas Senadores presentes. Eu 
imagino que aqueles que pensam no Mercosul, que se 
preocupam com a união do continente latino-americano, 
devem estar felizes com a notícia de que ontem houve 
uma reaproximação entre a Venezuela e a Colômbia. É 
o restabelecimento das relações diplomáticas e comer-
ciais, que vinham há muito tempo sendo desgastadas 
de ambas as partes, principalmente pelas constantes 
investidas da Venezuela em território ou equatoriano 
ou venezuelano em relação às Farcs.

Então, ontem tivemos essa aproximação, e a 
constância de um diálogo claro e transparente entre 
as duas Nações, como disse a Ministra Exterior da Co-
lômbia, María Angela Holguín, é fundamental. 

A Venezuela tinha rompido as relações diplomáti-
cas com a Colômbia após o Governo do ex-Presidente 
Álvaro Uribe denunciar a presença de guerrilheiros das 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) 

e do Exército de Libertação Nacional (ELN) dentro da 
Venezuela.

Houve uma troca de palavras ásperas entre os 
Presidentes, e esperava-se que isso fosse aumentar e 
recrudescer com a posse do novo Presidente da Co-
lômbia, já que ele foi o Ministro da Segurança do País 
e, como Ministro da Segurança, foi daqueles que mais 
brigaram e mais lutaram pela forma como a Venezue-
la se colocava nesse tabuleiro. Esperava-se que não 
fosse fácil essa acomodação. Para nossa surpresa e 
alegria de todos, o Presidente da Colômbia que tomou 
posse agora, Juan Manuel Santos, assumiu o governo 
com a demonstração clara de que faz opção pela via 
democrática. Tanto que ele se reuniu ontem com o Sr. 
Hugo Chávez, Presidente da Venezuela, para arrefecer 
essa crise e tratar de assuntos como a dívida venezue-
lana com exportadores colombianos, a segurança da 
fronteira e as obras de infraestrutura. E o Presidente 
Hugo Chávez se comprometeu e deu a sua palavra de 
que vai ajudar a Colômbia e também ir contra todos os 
guerrilheiros, atacar realmente a guerrilha, para que 
isso não se torne endêmico no nosso continente.

Quando o Presidente Lula disse que a questão 
entre a Colômbia e a Venezuela era apenas pessoal 
entre os dois Presidentes, isso não é verdade, porque 
a guerrilha institucionalizada num país latino-americano 
fatalmente se espalha por outros países. E, se imagi-
narmos que o Brasil faz fronteira com a Colômbia e 
com a Venezuela, é natural que também preocupe o 
Brasil . Então, a preocupação tem que ser com todos, 
e não se restringir a uma questão particular entre dois 
Presidentes. O que nos interessa mesmo é a paz que 
possa reinar no continente latino-americano, porque 
isso também é a nossa segurança.

Houve também outro item interessante neste 
começo de mês e que nos acalma: é a questão do 
Equador com a Colômbia.

Nós sabemos que o Equador tinha, inclusive, colo-
cado como persona non grata a participação do Ministro 
da Defesa, justo o atual Presidente, no Equador. Mas, 
para mostrar boa vontade, o Presidente eleito mandou 
um convite ao Equador, através da sua chanceler, para 
que o Presidente Rafael Correa fosse à sua posse. E 
ele, num gesto também de aquiescência, aceitou e 
participou da posse do Presidente da Colômbia. Por-
tanto, foi outro país que também mostrou tranquilidade 
na hora em que nós mais precisamos, que é a hora 
de ter harmonia entre nossos países. É uma harmonia 
fundamental para a América do Sul, e essa distensão 
é extremamente benéfica para todos nós.

Também quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que, no início de agosto, dias 2 e 3, ocor-
reu a 29ª Reunião do Conselho do Mercosul, em San 
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Juan, na Argentina. Depois de mais de seis anos de 
discussão, foram aprovados o Código Aduaneiro do 
Mercosul, a eliminação da dupla cobrança da Tarifa 
Externa Comum e a distribuição da renda aduaneira.

O que significa isso? Significa que o nosso co-
mércio entre os países do Mercosul se torna mais 
tranquilo e mais célere. Por exemplo, a eliminação da 
dupla cobrança da Tarifa Externa significa o seguinte: 
se uma mercadoria entrasse num país qualquer e fos-
se reexportada para outro país do Mercosul, a tarifa 
teria que ser cobrada duas vezes; quer dizer, seria co-
brada a tarifa por uma mercadoria que entrasse aqui 
no porto brasileiro e seria cobrada nova tarifa se ela 
fosse reexportada para o Paraguai; então, essa dupla 
cobrança, absurda, de taxa foi extinta, porque, se um 
bloco não aceita que uma tarifa seja cobrada uma 
vez só pelo equipamento ou material que entre num 
país ou outro, isso significa que não existe realmente 
nenhuma possibilidade aduaneira de ser interessante 
para os outros países.

E aí tivemos um impasse. O Paraguai é o único 
dos quatro países do Mercosul que não tem mar, que 
não tem porto marítimo. Ele, então, resistia muito a isso, 
porque ele precisa das tarifas aduaneiras. Assim, foi 
necessário também que se organizasse um fundo para 
distribuição da renda aduaneira, tratando de como vai 
ser distribuída essa renda para que o Paraguai também 
participe dela, já que os produtos chegam ao seu país. 
Isso foi acertado nessa última reunião, o que foi muito 
válido, porque há anos que a questão vem se arrastan-
do, e não se imaginava que ela fosse resolvida agora. 
Até se pensou que foi pela proximidade das eleições 
aqui no Brasil que o Mercosul decidiu agora, em San 
Juan, resolver problemas antiquíssimos de assuntos 
internacionais entre os nossos países do Mercosul.

Todos nós sabemos que o Mercosul tem vivido 
mais de retórica do que de atos efetivos. Eu posso fa-
lar com segurança, porque participo do Parlamento do 
Mercosul. Estamos sempre no Uruguai discutindo as 
questões de integração, que são morosas, que cus-
tam a ser resolvidas. Não me parecia que isso fosse 
ser resolvido tão cedo. E finalmente se resolveu. Com 
eleição ou sem eleição, se resolveu, só que não para 
agora. Essa questão da dupla cobrança da Tarifa Ex-
terna, o Código Aduaneiro e a distribuição de renda 
aduaneira terão ainda um longo caminho a percorrer. 
Só serão efetivados em 2010, 2014 e 2019. Portanto, 
temos muito tempo pela frente.

Foi aprovado também o Acordo de Livre Comér-
cio do Mercosul com o Egito. Foi o segundo Acordo 
de Livre Comércio assinado pelo Mercosul, já que o 
primeiro foi com Israel. Os próximos deverão ser tam-
bém com os países do Oriente e alguns da África. Mas, 

pelo menos, começamos a assinar Acordos de Livre 
Comércio, que são fundamentais para que se conso-
lide o comércio do Mercosul.

Foi formada também a Declaração Conjunta do 
Mercosul sobre o Aquífero Guarani, para a conservação 
e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 
transfronteiriços, entre tantos outros acordos e declara-
ções que foram firmados pelos nossos Presidentes.

Eu quero ressaltar aqui que também foram apro-
vados nove projetos, no valor de US$800 milhões, 
US$600 milhões dos quais recursos do Focem, que é 
o fundo que financia esses acordos.

Quero destacar também que, para nós, recursos 
como esses foram importantíssimos, porque contem-
plam várias atividades, entre as quais a transmissão 
elétrica entre Itaipu e Assunção, que é fundamental, 
porque o Paraguai sempre tem discutido que, mesmo 
ele sendo da Itaipu, mesmo a Itaipu sendo binacional, 
fazendo parte do Paraguai, Assunção não tem energia 
suficiente para gerar o seu desenvolvimento. E o que 
faltava muito era a rede de transmissão entre Itaipu e 
Assunção. Finalmente, foi aceita e aprovada, nessa 
reunião do Mercosul em San Juan, na Argentina, a li-
nha de transmissão elétrica de Itaipu a Assunção, no 
valor de US$555 milhões.

Outros projetos também foram assinados, entre 
os quais destaco a ampliação do esgotamento sanitá-
rio de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, no valor de 
US$6 milhões, US$4,495 milhões dos quais do Focem, 
o que vai nos ajudar muitíssimo a garantir que Ponta 
Porã, no meu Estado, promova o acesso da população 
aos serviços públicos de saneamento, que hoje não 
existe. Serão 18 os bairros beneficiados, e a execução 
do projeto está prevista para 18 meses, com diversas 
atividades, beneficiando a vida da população através da 
coleta e tratamento do esgoto, o aumento da produtivi-
dade da população e o incremento do desenvolvimento 
econômico e social daquela região fronteiriça.

Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, faz fronteira 
com o Paraguai e, portanto, foi beneficiada com re-
cursos do Focem, que é o Fundo para Convergência 
Estrutural do Mercosul.

Quero aqui ainda, Sr. Presidente, fazer algumas 
colocações que acho importantes. Nós tomamos co-
nhecimento, nessa reunião que tivemos no Uruguai na 
segunda-feira – eu estive lá na reunião do Parlamento 
do Mercosul –, de que um dos projetos a serem apro-
vados brevemente com recursos do Focem, que é o 
Fundo do Mercosul, é a implantação da biblioteca da 
Unila, a Universidade de Integração Latino-Americana, 
que fica na região trinacional de Foz de Iguaçu, no Es-
tado do Paraná. Essa universidade é algo novo no País 
e importante para consolidar essa nossa integração.
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Como eu disse, eu estive, segunda-feira, no Par-
lamento do Mercosul em Montevidéu. Nessa reunião, 
Senador Roberto Cavalcanti, o Senador Aloizio Mer-
cadante assumiu a Presidência do Parlamento do 
Mercosul, porque o Brasil é pro tempore – durante os 
próximos seis meses, o Brasil comanda o Mercosul. 
Com o Parlasul também é assim: de seis em seis me-
ses, troca-se o Presidente de acordo com quem está 
com o pro tempore. O Senador Mercadante assumiu, 
antes de ontem, a Presidência do Parlasul, na frente de 
várias autoridades – estivemos lá presentes –, e que-
remos incrementar essa atenção nossa ao Mercosul, 
já que nós estamos agora no comando desse bloco 
que é fundamental para a nossa integração.

Concedo um aparte ao Senador Roberto Ca-
valcanti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Eu 
agradeço a oportunidade do aparte à nobre Senadora 
Marisa Serrano, mas antes gostaria de tecer algumas 
referências sobre a personalidade da minha amiga 
Senadora Marisa Serrano. Nós temos nesta Casa um 
exemplo de postura, de constância e fidelidade parti-
dária, competência, sensibilidade e, por sorte minha, 
Deus me protege sempre, eu ainda a tenho como mi-
nha vizinha e amiga. Então, na verdade, não poderia 
ser diferente este meu aparte no sentido de elogiar 
o tema e a postura de V. Exª. Tendo em vista que V. 
Exª tocou em um assunto que foi o reatamento das 
relações entre a Venezuela e a Colômbia, gostaria de 
fazer uma referência de que eu estive na Colômbia 
para acompanhar exatamente o processo eleitoral 
do segundo turno das eleições presidenciais. Então, 
gostaria de fazer este registro a V. Exª, num sentido 
curioso. O fato é o seguinte: havia uma eleição presi-
dencial com o perfil eleitoral parecido com o do Brasil, 
porém, com uma conjuntura ideológica completamente 
diferente. Nós tínhamos na Colômbia a liderança do 
presidente em exercício, que tinha uma popularida-
de semelhante à do Presidente Lula, acima de 70%, 
75%. Nessas eleições, os institutos de pesquisa não 
foram competentes para precisar efetivamente o re-
sultado; achava-se que haveria um distanciamento 
muito grande entre um outro candidato e o candidato 
que foi para segundo turno, e o candidato que foi para 
o segundo turno foi exatamente Juan Manuel Santos, 
conhecido lá como Santos. E o segundo turno, que foi 
a oportunidade em que lá estive, foi um massacre: as 
eleições foram ganhas pelo Santos, por mais de 70% 
dos votos do povo colombiano. Agora o interessante, 
Senadora Marisa, é o seguinte: Lula tem um perfil em 
que o Governo brasileiro se acosta a um processo de 
recuperação brasileira, mas com um traço ideológico 
mais de esquerda. Tanto é que as vinculações nos-

sas hoje são mais fortes com Venezuela, com Cuba e 
outros. E a Colômbia, diferentemente, tinha um Pre-
sidente com as características de aceitação popular, 
porém com um perfil ligado aos Estados Unidos. Era 
um governo considerado mais voltado para o norte-
americano. Veja que curioso: dois Presidentes com 
posições ideológicas bastante definidas e bastante di-
ferentes tendo sob a sua proteção o desejo de eleger 
um futuro Presidente. Então, a eleição do Presidente 
Santos, hoje já empossado, na verdade, trouxe essa 
caracterização e essa identificação. Na verdade, o que 
está em jogo nos países – não quero trazer para o pro-
cesso eleitoral presente brasileiro – mas espero que o 
próximo Presidente da República, qualquer que seja 
ele, tenha em mente esse espírito de ter um governo 
que tenha um cunho popular, mas que na verdade seja 
um governo de reconstrução. Eu sou testemunha de 
que a Colômbia é um país um plena reconstrução. Um 
país que estava à mercê do terrorismo, de uma série 
de não investimentos estrangeiros, e hoje se percebe 
a concentração de grandes investimentos estrangeiros, 
se percebe uma relativa tranquilidade. Ainda existem, 
salpicados, alguns indícios de ações terroristas, mas é 
um país que, na verdade, está sendo recuperado. Então, 
eu torço para que o Brasil tenha boa cabeça de fazer 
uma eleição democrática como a que nós vamos ter. 
Parabenizo V. Exª no sentido da abordagem do tema. 
Tão fácil é se conciliar, tão fácil é ter dois países vizi-
nhos e que estavam em confronto, então torço que a 
América Latina – e V. Exª é uma das nossas represen-
tantes no Parlatino – cada vez mais se una porque, na 
verdade, o bloco latino-americano é de vital importância 
para o desenvolvimento dos países que estão abriga-
dos dentro desse bloco. Muito obrigado pela atenção. 
Desculpe por ter-me estendido no aparte.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada. Eu é que agradeço, Senador Roberto, porque 
V. Exª deu aqui informações preciosas e importantes 
para que todos saibam como se passaram as eleições 
na Colômbia e, principalmente, essa semelhança que 
V. Exª lembrou dos dois Presidentes. 

Eu não acredito só, Senador Roberto Cavalcanti, 
que o Presidente Lula seja de esquerda. Ele é de es-
querda quando lhe convém. Mas também é um Presi-
dente que, muitas vezes, inúmeras vezes, tem gover-
nado o nosso País mais no centro, às vezes de direita, 
tendo em vista algumas políticas que tem traçado ao 
longo desses oito anos, sete anos e meio. Mas, fora 
isso, concordo com V. Exª em número e grau.

Senador Roberto, uma réplica.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Contrariando o Regimento, mas vou agradecer. Na 
verdade, faço parte da Bancada de Apoio ao Governo 
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Lula, e V. Exª, fiel e partidária, faz parte da Oposição, 
mas V. Exª, com equilíbrio, com sensibilidade e com 
competência, exatamente como frisei no início da mi-
nha abordagem, tem o equilíbrio, a sensibilidade de 
aceitar os pontos positivos. O ser humano é isso. Nós 
temos pontos positivos, pontos negativos, mas nós te-
mos que ter a elegância de elogiar os pontos positivos 
de qualquer um de nós, muito mais a importância de 
elogiar o comportamento do Presidente. Entendo como 
elogio o comportamento de que, na hora “x”, a atuação 
presidencial é a do bom senso. Obrigado.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada. Eu que agradeço, Senador Roberto Cavalcanti, 
suas palavras, que foram muito importantes para en-
riquecer o meu discurso.

Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senado-

ra Marisa Serrano, nossa colega de Partido, é sempre 
muito interessante podermos abordar essa questão 
nas relações internacionais do Brasil e a forma como 
o Governo brasileiro está-se comportando. É eviden-
te que, para o Brasil, é muito bom que o Presidente, 
seja quem ele for, seja destacado internacionalmente. 
O que acontece aqui é que o Brasil foi bem, até um 
certo momento, na questão da política externa, mas 
depois começou a usar realmente um viés partidário, 
um viés ideológico, a interferir indevidamente. E nesse 
episódio, realmente, entre a Venezuela e a Colômbia, 
o que nós estamos vendo é que realmente aqueles 
que alertavam para o temperamento do coronel Hugo 
Chávez, Presidente da Venezuela, estavam certos. Ele 
é que muda de posição a cada momento, com seu per-
fil populista. Quer dizer, ele se irritou com a denúncia 
de que existiam tropas das Farc dentro da Venezuela, 
rompeu relações com a Colômbia, e agora ele já está 
disposto a reatar, reconhecendo que as tropas real-
mente estiveram lá dentro. E a posição do Presidente 
Lula não foi uma boa posição nesse caso. Ele diminuiu 
a crise, dizendo que era um problema pessoal entre 
dois presidentes, quando não é; é um problema que 
diz respeito à segurança de dois países vizinhos nos-
sos. Assim, o Presidente, nesse caso, realmente, não 
representou bem o que o brasileiro deve pensar, que 
é o povo pacífico.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Azeredo, que preside a Comissão 
de Relações Exteriores do Senado e que tem acompa-
nhado pari passu todas as negociações internacionais 
que o Brasil tem feito. Às vezes, a gente leva um susto. 
Nesses sete anos e meio, de vez em quando, levamos 
alguns sustos nas relações internacionais do Brasil ou 
na política exterior brasileira, e aprendemos a conviver 
com esses sustos. De vez em quando, acontecem.

Antes de passar a palavra ao Senador Suplicy, eu 
queria cumprimentar ainda e dizer que, na reunião que 
nós tivemos do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, 
anteontem, lá em Montevidéu, além de assumirmos a 
presidência pro tempore do Mercosul e de o Senador 
Aloizio Mercadante assumir a presidência, tivemos 
conhecimento da reforma da nova sede do Parlasul, 
que vai ser anexa ao atual Parlamento do Mercosul, à 
atual sede do Mercosul, e o Parlamento vai ter estru-
tura física própria a partir do ano que vem, o que vai 
facilitar muito o nosso trabalho.

Reunimos também várias comissões. Eu partici-
pei da Comissão de Constituição e Justiça, onde de-
batemos a questão da criação da Corte de Justiça do 
Mercosul, quer dizer, a Corte Suprema de Justiça do 
Mercosul, formando o tripé com os executivos, que são 
os presidentes, que se reúnem sempre nos encontros 
do Mercosul, como esse em San Juan, na Argentina. 

Temos o Parlamento do Mercosul, onde os par-
lamentares trabalham as questões da formação de 
leis e a formatação da legislação dos nossos países. 
E, agora, estamos discutindo a formação da Corte de 
Justiça, que vai dar o amparo legal de que o Merco-
sul precisa. Eu acho que aí, sim, o Mercosul vai estar 
bem estruturado.

Eu quero passar a palavra ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zada Senadora Marisa Serrano, quero cumprimentá-la 
por sua participação ali no Parlamento do Mercosul, 
pelas decisões inclusive para as quais V. Exª contri-
buiu. Ainda ontem à tarde, aqui na tribuna do Senado, 
assinalei o discurso de posse do Presidente Aloizio 
Mercadante e também a iniciativa, que, certamente... 
Bom, eu mencionei que foi aprovada por consenso de 
todos os parlamentares ali para que, em consonância 
com o seu pronunciamento da semana passada, fosse 
feito um apelo para que a SRA. Sakineh, do Irã, não 
sofra a pena de apedrejamento e, se possível, até pos-
sa ser anistiada, libertada e com possível asilo aqui no 
Brasil, oferecido pelo Governo do Presidente Lula. E 
V. Exª muito contribuiu também com as suas palavras, 
tanto aqui quanto lá no Parlamento do Mercosul. On-
tem, também saudei aqui essa reunião do novo Pre-
sidente Santos, da Colômbia, com o Presidente Hugo 
Chávez, e o posicionamento agora de Hugo Chávez, 
importante ao conclamar as Farc e a ELN a deixarem 
as armas, a libertarem todos os seqüestrados. Acho 
que o apelo, não apenas de nós, Senadores do Brasil, 
mas do Mercosul nessa direção é muito importante. 
Quero até transmitir a V. Exª que espero ser seu cole-
ga no Mercosul, uma vez que o Senador Aloizio Mer-
cadante agora designou-me para também fazer parte 
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daqueles que representarão o Senado nas reuniões 
do Mercosul. Meus cumprimentos a V. Exª.

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

Tenho certeza, Senador Suplicy, de que o Par-
lamento do Mercosul, o Parlasul, vai ser enriquecido 
com a presença de V. Exª e, como V. Exª colocou aqui, 
a questão da Sakineh, essa senhora do Irã que foi con-
denada a apedrejamento, não bateu só no Brasil. Em 
todo o mundo, é internacional o repúdio e não podia 
ser diferente lá no Parlamento do Mercosul. 

Foi amplamente discutido com as parlamentares 
da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e eu aqui do 
Brasil. Os parlamentares homens também participa-
ram da discussão. E passou por unanimidade, porque 
todos se sentiram afrontados na sua questão de direi-
tos humanos.

Com a palavra o Senador João Faustino. É um 
prazer enorme recebê-lo aqui nesta Casa e tê-lo como 
companheiro.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora 
Marisa Serrano, antes de tudo, quero congratular-me 
com V. Exª por este pronunciamento, que tem um grande 
significado. Digo isso porque ele expressa quase que 
uma prestação de contas do que V. Exª vem fazendo 
no Parlamento do Mercosul. Esse Parlamento, para a 
América do Sul e para as relações comerciais e políti-
cas entre países deste continente, é importantíssimo, 
porque se estabelecem normas políticas, relações 
institucionais, busca-se a luta permanente por direitos 
humanos, pela construção de uma democracia conso-
lidada, permanente. E V. Exª vem hoje a esta tribuna 
para dizer o que está fazendo, o que está sendo feito e 
as perspectivas que se abrem para o nosso continente 
com o Parlamento do Mercosul. Eu tenho em V. Exª a 
percepção exata da competência parlamentar, da po-
lítica ética, séria, que tem um sentimento do coletivo 
acima de qualquer perspectiva ou interesse pessoal, 
e isso engrandece a Casa. O Mato Grosso do Sul é 
muito bem representado aqui no Senado Federal por 
V. Exª e tenho certeza de que, na hora em que V. Exª 
luta pela integração do Mercosul, dos países que in-
tegram o Mercosul, não perde a vista lá do seu Mato 
Grosso do Sul, daquele território abençoado, rico, com 
potencial extraordinário e que gera substancialmente 
um trabalho, uma eficiência e também um fator econô-
mico importante para economia nacional. Congratulo-
me com V. Exª pelo pronunciamento que faz.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu 
que agradeço, Senador João Faustino, V. Exª que vem 
lá do Rio Grande do Norte, assim como o Senador Ro-
berto, que vem da Paraíba, são dois nordestinos que 
representam nesta Casa a força. Quando a gente diz 

que o nordestino é antes de tudo um forte, realmente 
é, antes de tudo, um forte. Com todas as intempéries 
e problemas climáticos existentes, mas, com a riqueza 
daquele povo, vocês suplantam qualquer problema que 
possa existir. É um prazer enorme tê-los aqui.

Para terminar, Sr. Presidente, a minha fala, eu 
queria só dizer que, enfim, a reunião de Ministros e 
Presidentes na Argentina, no começo deste mês, em-
bora exitosa, não garante que as divergências comer-
ciais entre o bloco estejam superadas. 

Portanto, o acordo tão esperado com a União 
Europeia ainda não se dá, e não vai se dar haja vista 
ainda os problemas intrabloco que temos de resolver, 
para, só depois, podermos fazer acordos internacionais 
maiores com outros países que não só Israel e Egito.

Eu acredito que o Brasil tenha apostado na sua 
política externa – o Senador Azeredo acompanha mais 
do que eu –, ultimamente, com a medição do conflito 
com o Oriente Médio, a questão controversa da co-
munidade internacional versus Irã e, além disso ain-
da, a política comercial para a África. Mas eu acredito 
que a gente tem de pensar mesmo se é essa política 
internacional de que o Brasil precisa neste momento. 
Talvez um retorno às nossas origens, mas, principal-
mente, a preocupação maior com a tranquilidade da 
nossa América Latina, com a questão da sobrevivência 
política de todos nós, mas, principalmente, da demo-
cracia é fundamental.

Termino aqui as minhas palavras, Sr. Presidente, 
agradecendo os apartes dos meus colegas Senado-
res e desejando que a América Latina tenha uma paz 
duradoura, a partir dos últimos encontros que vimos 
acontecer ontem, Colômbia, Venezuela e Equador.

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

– Muito bem. Ouvimos a Senadora Marisa Serrano, do 
PSDB do Mato Grosso do Sul.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o 
nobre Senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas 
Gerais.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, 
quero encaminhar um voto de pesar pelo falecimento 
do economista e professor Dionísio Dias Carneiro na 
última quinta-feira, 29 de julho, no Rio de Janeiro.

Dionísio Carneiro, como era mais conhecido, 
foi professor da Universidade de Brasília, da Escola 
de Pós-Graduação e Economia da Fundação Getúlio 
Vargas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, PUC/Rio; Vice-Presidente da Financiadora de 
Estudos e Projetos – Finep, e membro do Comitê para 
Políticas e Desenvolvimento do Conselho Econômico 

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL908



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 12 42105 

e Social das Nações Unidas. Dionísio foi sócio-funda-
dor do Instituto de Estudos de Política Econômica da 
Casa das Garças e era sócio Fundador da Galanto 
Consultoria, que reunia seleto grupo de economistas 
e pensadores da teoria econômica do Brasil e que par-
ticipa ativamente de estudos e projetos voltados para 
a realidade brasileira. 

Quero aqui, Sr. Presidente, transcrever parte 
das palavras de seus colegas da Galanto e ex-alunos 
da PUC e de tantas outras escolas, publicadas na In-
ternet, que por si só justificam esta homenagem que 
trago aqui hoje. 

São as palavras de seus colegas: 

...concluímos, com alegria, que a sua in-
fluencia foi tão forte que todos os que tiveram 
contato com você foram, de um modo ou de 
outro, seus alunos. Com você, [Dionísio,] mui-
tos de nós aprenderam Economia. No entanto, 
todos aprendemos a ser mais íntegros, mais 
elegantes no trato pessoal, mais tolerantes 
com aqueles que, de perto, revelaram suas 
“anomalias” (para usar a expressão de Cae-
tano Veloso que você tanto gostava de citar), 
mais leves e bem-humorados. Confrontados 
com o seu espírito jovial e sua capacidade 
para divertir-se com qualquer situação, mesmo 
convivendo com a saúde muito debilitada por 
tantos anos, aprendemos que tudo se torna 
bem mais simples e suportável se encarado 
com mais humor. Nossa saudade é infinita. 
Nossa gratidão também.

Eu conheci Dionísio Carneiro há cerca de doze, 
treze, quinze anos e pude conviver com ele e ver re-
almente a lucidez de seu pensamento econômico, a 
forma equilibrada com que ele sempre encarou a possi-
bilidade de crises, crises internacionais, crises no País, 
durante todo esse período em que o Brasil foi supe-
rando as dificuldades internacionais, foi superando as 
dificuldades que vinham, muitas delas, da época ainda 
da inflação alta. Dionísio sempre mostrou muito equilí-
brio. Ele nunca foi um otimista inveterado, mas nunca 
foi um pessimista. Ele sempre buscava mostrar que a 
economia tem, sim, um lado muito exato, um lado de 
ciência exata, mas a economia está sujeita a fatores 
humanos, a fatores políticos. Sempre respeitou muito 
a política brasileira como uma forma de transformar 
a sociedade. Dionísio respeitava particularmente o 
Congresso brasileiro, sabendo que as forças que aqui 
estão são forças modificadoras e que fazem com que 
o País possa ter entrado definitivamente numa era de 
prosperidade, através da democracia plena e através 
da estabilidade econômica. 

Portanto, eu senti muito. Fiquei sabendo tardia-
mente da morte de Dionísio. Eu estava no sul de Minas 
em campanha, quando li no jornal já o convite para 
missa de sétimo dia. Senti realmente, vou sentir a fal-
ta dele, das conversas que sempre tínhamos sobre a 
economia brasileira.

Quero, portanto, aqui, e peço apoio dos nobres 
Pares para essa homenagem a uma pessoa que só 
fez engrandecer a nossa sociedade, o nosso Brasil. 
Enfim, um homem de bem.

E ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mita-me, Senador Eduardo Azeredo, que possa eu 
também subscrever o requerimento de pesar e de ho-
menagem ao economista Dionísio Dias Carneiro, pro-
fessor na Fundação Getúlio Vargas, da qual também 
sou professor, ele, lá na Escola de Pós-Graduação 
de Economia da FGV do Rio; eu, de São Paulo. Tive 
oportunidade de conhecer pessoalmente Dionísio Dias 
Carneiro e de muitas vezes ter lido seus artigos. Eu o 
considero um dos melhores economistas, juntamente 
com a geração de Antônio Maria da Silveira, que foi 
seu colega, Edmar Lisboa Bacha, Marcelo Néri, Pedro 
Malan e tantos outros professores. Ele certamente se 
distinguiu como um dos grandes economistas brasi-
leiros que, ao lado também de pessoas como Celso 
Furtado, Maria da Conceição Tavares, Octávio Gouvêa 
de Bulhões, Mario Henrique Simonsen, muito contri-
buíram para o desenvolvimento da ciência econômi-
ca e da análise econômica dos problemas brasileiros. 
Então, se me permite, gostaria também de assinar 
o seu requerimento de homenagem a Dionísio Dias 
Carneiro.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador Suplicy, sua assinatura vem exatamente en-
grandecer, e é justo realmente que possamos prestar 
essa homenagem a quem acreditou muito no Brasil, o 
grande economista que foi Dionísio Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Senador Azeredo, se o senhor me permite interrompê-
lo um segundo, quero dar boas-vindas aos oficiais e 
alunos do curso de Direito da Escola de Administração 
do Exército de Salvador, na Bahia. Sejam muito bem-
vindos ao Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, quero ainda tratar de outro assunto neste 
pronunciamento. Nós estamos no meio de uma cam-
panha eleitoral – hoje pude vir aqui a Brasília –, que 
nos dá a oportunidade excepcional de aprofundarmos 
o conhecimento da realidade das pequenas e das 
grandes cidades brasileiras.
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Em Minas Gerais, nesta campanha, tenho tido 
a oportunidade de rever – eu que conheço realmente 
pessoalmente, estive em 625 das 853 cidades minei-
ras – muitas delas agora. Ainda neste fim de semana, 
eu pude ir a Rubelita, Salinas, Montes Claros, no nor-
te de Minas, e é nessas caminhadas que tenho ano-
tado realmente a certeza da minha luta por melhor 
infraestrutura. Nós temos lutado aqui, na tribuna, por 
várias vezes eu tenho vindo, reclamando, defendendo 
que não é aceitável que o Brasil continue convivendo 
com o tipo de estrada que nós temos. É um País que 
cresce e que não tem as suas estradas adequadas. 
Na verdade, o grande impulso de rodovias no Brasil 
foi dado por Juscelino Kubitschek na década de 50, e 
essas estradas não têm mais capacidade para supor-
tar o aumento do tráfego. 

Lá, no norte de Minas, nessa BR-251, que liga 
Montes Claros, passando por Salinas, até chegar na 
Rio-Bahia, eu puder ver a quantidade de caminhões, 
caminhões bitrem, caminhões enormes, que fazem 
com que essa estrada seja também uma das mais 
perigosas. Uma estrada que, na verdade, foi conclu-
ída há poucos anos, há doze anos. Essa estrada foi 
concluída, eu era ainda Governador, o Presidente Fer-
nando Henrique foi conosco a Salinas, para inaugurar 
essa estrada. Foi um processo que fizemos na época. 
O Governo Federal delegou ao Governo de Minas a 
execução de obras numa série de estradas federais 
e, com isso, muito pode ser feito, como essa conclu-
são da BR-251. 

Passados esses doze, treze anos, o que se vê é 
que a capacidade da rodovia já está superada. É ur-
gente que se faça uma manutenção, uma expansão 
com as chamadas terceiras pistas, para que a segu-
rança nessa região e de todos que passam lá. Não é 
da região, na verdade, porque os caminhões que de-
mandam do Sul e do Sudeste brasileiro ao Nordeste 
estão optando por passar por essa estrada, em vez 
de passar pela Rio-Bahia, porque a Rio-Bahia é pior 
ainda. Então, eles preferem passar pela rodovia dupli-
cada de São Paulo a Belo Horizonte, a Fernão Dias. 
Pega ainda um pedaço duplicado até o chamado Tre-
vão de Curvelo, que foi duplicado por esforço nosso. 
Particularmente, modéstia à parte, lutei muito por essa 
duplicação. Depois, vai até Montes Claros e volta a 
pegar a Rio-Bahia já na divisa entre Minas e o Estado 
da Bahia. Portanto, esse é um ponto.

Mas, se formos falar de rodovia aqui, quero falar 
de outra. Eu fiquei uma hora e meia parado na rodovia 
262-381, que liga Belo Horizonte a Vitória, que é o aces-
so principal ao Vale do Aço. É uma calamidade. É uma 
rodovia onde todos os dias temos, lamentavelmente, 
acidentes; acidentes como vi na 251, acidente como 

vi novamente nesta 262-381. Por uma hora e meia, o 
trânsito ficou parado. Mais uma vez, uma hora da ma-
nhã e nenhuma providência se via. Tentei falar com o 
191, que é o telefone da Polícia Rodoviária Federal, 
mas não atendeu. Para quê? Para que tivesse, pelo 
menos, um encaminhamento, uma orientação àqueles 
que estavam parados ali, para que se providenciasse 
desvio. Isso como solução emergencial.

Agora, é inaceitável que, em sete anos e meio, o 
Governo Lula não tenha tomado uma providência em 
relação a essa estrada. Tenho repetido que o Gover-
no não faz nem deixa fazer. Essa estrada passou, em 
determinados momentos, pela definição de que seria 
feita pela iniciativa privada, no sistema de concessão, 
cobrança de pedágio. Com essa história, passaram-
se dois, três anos.

Aí o Governo volta a dizer que, agora, vai fazer 
por conta própria, com recursos próprios. Aí é que vai 
começar a fazer o projeto, e vêm aí realmente alguns 
ligados ao Governo prometerem que vão finalmente 
duplicar a “rodovia da morte”, se podemos chamar as-
sim, lamentavelmente, essa rodovia que vai para Caeté, 
para o Vale do Aço, para o leste mineiro. É inaceitável 
que tenha chegado a esse ponto. 

Eu aqui já estive e estou sendo repetitivo, várias 
vezes eu falei sobre essa rodovia. Aí vão poder dizer 
assim: “Mas por que não fizeram antes?” Porque antes 
nós fizemos a duplicação da Fernão Dias; porque antes 
nós fizemos essa conclusão da 251; porque antes nós 
duplicamos de Belo Horizonte a Sete Lagoas, porque, 
nessa rodovia especificamente, eu deixei 200 milhões 
oriundos da privatização da Vale. Conseguimos na pri-
vatização da Vale esse recurso para a região em que a 
Vale atua. Esses 200 milhões foram para o desenvolvi-
mento de Minas, mas, lamentavelmente, no Governo 
que me sucedeu esse dinheiro não foi utilizado nessa 
duplicação. Foi pulverizado para vários Municípios. E 
lá não se fez uma solução, o Governo do Estado de-
volveu as estradas para o Governo Federal na época 
do Governador Itamar, e, então, o Governo Federal 
nada mais fez nessa rodovia. 

Estou falando em duplicação fundamental numa 
estrada que é a grande carreadora. É muito perigoso! 
Quando me falam assim que tenho que fazer uma 
viagem para o Vale do Aço, eu já penso duas vezes, 
porque tem que ter cautela redobrada, triplicada. Eu 
fui a Guanhãs, fui a Itabira e, para essas cidades to-
das, para Ipatinga, para Timóteo, Coronel Fabriciano, 
o acesso é extremamente perigoso assim como é de 
Belo Horizonte para o Rio. Imaginem, são as duas 
maiores cidades do Brasil depois de São Paulo, que é 
a maior cidade, depois o Rio e Belo Horizonte. De Belo 
Horizonte ao Rio não é duplicado até hoje. 
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Quer dizer, é um triângulo. Você tem Rio e São 
Paulo duplicado, você tem São Paulo e Belo Horizon-
te duplicado, e Belo Horizonte e Rio não é duplicado 
até hoje. Passa até na terra do nosso colega Senador 
Hélio Costa, Barbacena, e, mesmo ele sendo Ministro 
durante mais de cinco anos, essa estrada não andou. 
O Governo Federal não se movimentou para fazer essa 
duplicação, concluir a duplicação tão necessária.

Ouço a Senadora Marisa Serrano.
A SRA. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Senador 

Azeredo, V. Exª está falando que em Minas há uma ro-
dovia que tem o nome de rodovia da morte.?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, sim.

A SRA. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Eu que-
ro dizer que Mato Grosso do Sul também tem a sua, a 
163 que nos leva de Mato Grosso a Rondônia, é cha-
mada também de rodovia da morte. Ela precisa ser 
urgentemente duplicada, porque toda a produção do 
norte desce por ali para o Porto de Santos e Parana-
guá. E V. Exª imagine a quantidade de caminhões que 
passam por essa rodovia. Eu queria fazer minhas as 
suas palavras. Parece que estou vendo Mato Grosso 
do Sul quando estou ouvindo V. Exª. A infraestrutura 
brasileira está muito aquém das necessidades do nos-
so desenvolvimento. E quando eu vi, V. Exª também 
está acompanhando, o Presidente Lula vetando, na 
LDO, mais de 603 ações dos parlamentares e prio-
rizando as obras do PAC, eu só espero que nessas 
obras do PAC que ele prioriza estejam a duplicação 
da sua rodovia, da minha rodovia e de tantas outras 
que precisam neste País de apoio. Não só no tocante 
a rodovias, mas que melhore os nossos portos, que 
melhore os nossos aeroportos, para que realmente nós 
tenhamos uma infraestrutura aeroportuária e rodoviária 
melhores para o nosso País. E quero dizer ainda que 
uma das justificativas dos vetos do Presidente é que 
ele tem de ter não só liberdade para tratar o PAC, as 
obras do PAC, mas também as obras de infraestrutura 
para a Copa 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eu espero 
que isso não postergue a arrumação das nossas es-
tradas, a melhoria das nossas estradas. Que isso seja 
feito concomitantemente. Não deixem apenas porque 
têm de arrumar os estádios para a Copa e esqueçam 
que nós precisamos garantir a vida e a segurança do 
cidadão que trafega por nosso País. Eram essas as 
minhas palavras.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senadora Marisa, agradeço a sua participação nes-
te pronunciamento, porque, quando estou citando as 
estradas de Minas, estou exatamente citando as de 
Minas como exemplo. Mas eu sei que a realidade é a 
mesma no Brasil todo.

Num País como o nosso, que realmente fez a 
opção rodoviária há muitos anos, porque era mais fá-
cil, porque você tem de ter opção rodoviária também, 
o que tem de fazer é buscar uma retomada da opção 
ferroviária para, em conjunto com essa das rodovias, 
termos a interligação do País.

Mas veja que nós temos um País que ainda tem 
a maior parte da sua população no litoral. As estradas 
que ligam o litoral, que vão acompanhando o litoral bra-
sileiro, também estão na mesma situação. A BR–101, 
que vai margeando a costa brasileira até o Nordeste, 
também tem pistas simples com os caminhões todos 
levando a riqueza brasileira. E se nós falamos do cen-
tro do Brasil, se falamos das Estados centrais, são 
novas fronteiras agrícolas que precisam exatamente 
dessas rodovias.

Veja que a situação da infraestrutura não pode ser 
aceita. É uma reflexão que todos nós temos de fazer, 
e o Presidente, espero – dinheiro não falta – que ele 
realmente aplique recursos nessa questão da moder-
nização do nosso sistema de infraestrutura.

São que precisam ser duplicadas; são estradas 
que precisam ter manutenção adequada. As ferrovias 
precisam ser retomadas com urgência, sim, como op-
ção do transporte de carga em especial. E nós temos 
que ter a diminuição desse volume de transporte de 
longo percurso, para que essa questão seja viável, a 
questão do transporte, inclusive em termos de custos 
para o País.

Portanto, investir em infraestrutura, investir na 
duplicação de estradas, investir na manutenção de 
estradas no Brasil significa desenvolvimento. Essa é 
a questão básica que precisa ser enfrentada. 

Nós não podemos continuar com esses exemplos. 
Exemplos de Minas, de Mato Grosso, do Nordeste, de 
todo o País, em que nós temos um processo de obras 
muito lento e que não acompanha o crescimento do 
País.

Ouço o Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Pa-

rabenizo V. Exª, meu querido Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, do qual tive a oportunidade 
de me aproximar mais. Conhecia V. Exª exatamente 
como ex-Governador, político de projeção nacional 
mais voltado a Minas. Mas, agora, com essa apro-
ximação, um paraibano está tendo oportunidade de 
conhecê-lo melhor. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Mas, na verdade, as realidades são semelhantes. E o 
parabenizo fundamentalmente pelo aspecto das obras 
estruturantes, de infraestrutura no País, que precisa 
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se desenvolver na velocidade que o Brasil precisa. Eu 
digo isso porque é um mérito. Se nós tivéssemos em 
recessão, não precisaríamos. As estradas estariam 
desertas, os aeroportos estariam desertos e tal. Mas, 
na verdade, nós somos um País que está em franco 
crescimento. Basta dar um exemplo de que na aviação, 
no último semestre, nós crescemos mais de quase 
17%, de um ano para o outro, em termos de números 
de passageiros transportados. É um número talvez que 
tenha tido, mundialmente, um dos maiores crescimen-
tos. Mas eu diria, já que V. Exª está tendo oportunidade 
de conclamar pelos assuntos de Minas, que estrada 
não é o nosso grande problema. Nós temos a BR-101, 
duplicada, no sentido de Natal e Recife, quase con-
cluída – 95% dos trabalhos estão concluídos. Temos 
duplicado o trecho João Pessoa-Campina Grande, e 
estamos no início da duplicação da BR-104, que ligará 
Caruaru (PE) a Campina Grande (PB), duas grandes 
cidades do interior nordestino. Na verdade, a grande 
carência da Paraíba está na infraestrutura aeropor-
tuária. Testemunho que, ao chegar ao aeroporto de 
João Pessoa na terça, pela manhã, com meu cartão 
de embarque, fiquei com pena das pessoas que não 
têm essa agilidade de ter o cartão antes, porque, mais 
uma vez, a fila saía dos balcões dos guichês das com-
panhias em direção à área externa do aeroporto, ao 
estacionamento. O avião não pôde decolar no horário 
porque não havia condição de ser atendido. Quanto 
à infraestrutura da Infraero dentro do aeroporto, há 
apenas um balcão de revista dos passageiros, vários 
vôos saindo pela manhã, a fila atrasando os vôos de 
forma despropositada. Então, parabenizo V. Exª. O 
Brasil precisa de uma injeção de velocidade maior 
na sua infraestrutura. E a Paraíba clama por um novo 
aeroporto, por um porto de águas profundas. A Para-
íba tem apenas o Porto de Cabedelo, que é um porto 
de calado restrito, de assoreamento permanente. É 
preciso que o Governo Federal dote a Paraíba de um 
porto de águas profundas. Parabenizo V. Exª pelo cla-
mor nacional da infraestrutura. Parabéns!

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. V. Exª lembra 
exatamente que, quando falo em infraestrutura, é exa-
tamente isso: estou falando de rodovias, estou falando 
de ferrovias, estou falando de aeroportos, de portos, 
porque esse conjunto é que faz com que o desenvol-
vimento possa realmente prosperar e continuar. E pa-
íses semelhantes ao Brasil, como é o caso da Índia, 
estão fazendo grandes projetos dessa maneira. A Índia 
fez um grande sistema, um quadrilátero de ouro como 
eles chamam, que está ligando as principais cidades 
em rodovias modernas, duplicadas. O sistema de trem 
da Índia já é muito mais antigo do que o nosso, muito 

maior em percurso. Nós temos o compromisso - e V. 
Exª é da Base de Apoio ao Governo -, mas o Governo 
também nessa área de aeroportos pouco fez.

Na verdade, os aeroportos modernos, todos eles, 
foram feitos ainda na época em que o PSDB estava 
à frente do Governo Federal, como os aeroportos de 
Recife, de Belém, enfim, na maioria das grandes ci-
dades brasileiras.

Ouço o Senador João Faustino.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 

Eduardo Azeredo, é com muita honra que me integro 
ao seu discurso. Considero V. Exª um dos homens pú-
blicos mais honrados deste País...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – ...um dos 
Senadores e um dos políticos mais sérios desta época 
brasileira. Diria mais: comecei a admirá-lo como político 
a partir do seu pai, que foi meu colega na Câmara dos 
Deputados, homem de bem, homem sério, interessado 
nos assuntos do Brasil, mas muito mais dedicado aos 
assuntos de Minas Gerais. Conheci V. Exª como Prefei-
to de Belo Horizonte, um grande Prefeito, um Prefeito 
que marcou a vida daquela cidade com grandes rea-
lizações, com grandes obras e, sobretudo, pautando 
a sua atitude e o seu comportamento com muita ética 
e muita lisura. Depois o conheci como Governador do 
Estado, vencendo e ganhando uma campanha ines-
quecível, e pude testemunhar o quanto foi eficaz o seu 
trabalho em favor das Minas Gerais quando governou 
aquele Estado. Dedicou-se como poucos, fez o que o 
Estado precisava fazer naquela época, deixou o Estado 
saneado, limpo e o entregou também a mãos dignas, 
que certamente deram prosseguimento ao trabalho 
que V. Exª iniciara. Hoje o vejo nesta tribuna reivindi-
cando melhorias para o nosso País, principalmente no 
que diz respeito à infraestrutura. Indiscutivelmente, a 
infraestrutura brasileira, as ações desenvolvidas pelo 
Governo nessa área não acompanham o desenvolvi-
mento econômico do País, e, quando não há infraes-
trutura, o desenvolvimento estanca, para, chega um 
momento em que topa, não tem como prosperar. Não 
tem como prosseguir quando não há portos, quando 
não há aeroportos, quando não há estradas, de forma 
que V. Exª, em boa hora, traz esse assunto à Casa com 
grande repercussão – tenho certeza. Quero, por fim, 
parabenizá-lo por esse pronunciamento e por poder 
aparteá-lo nesse discurso. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mui-
to obrigado, Senador João Faustino. Quero, primeiro, 
agradecer as suas palavras, mas quero saudá-lo aqui 
como colega no Senado brasileiro. Eu, que o conheci 
realmente há muito tempo, sei já da época em que V. 
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Exª era colega do meu pai e me dá inclusive a oportu-
nidade de dizer exatamente sobre o meu pai, Renato 
Azeredo, que foi um grande parlamentar.

Eu sempre vejo aqui o Senador Mão Santa dizen-
do que foi a Minas, que gostou de ver que as pessoas 
gostam de mim, mas que gostam mais do meu pai. Eu 
fico satisfeito e brinco com ele: “É ótimo, Mão Santa, 
melhor ainda.” É a homenagem a todos nós. Mas o meu 
pai foi Deputado Federal por seis mandatos, e, nesta 
eleição, estou exatamente disputando o mandato de 
Deputado Federal para ocupar o cargo que ele ocupou. 
De forma que é para mim um motivo a mais na minha 
vida pública. Eu não fui antes Deputado; fui direto de 
Vice-Prefeito, Prefeito, Governador e Senador. Nestas 
eleições, espero poder entregar minha cadeira às mãos 
de Aécio Neves, o nosso Governador, que é um homem 
público também de grande relevância. Aécio disputa 
o Senado agora, então, e estou, portanto, disputando 
a Câmara dos Deputados para ocupar o lugar que foi 
do meu pai. Uma eleição que é muito importante para 
o Brasil. Na semana passada, acompanhei o Gover-
nador José Serra no sul de Minas, Poços de Caldas, 
num evento muito importante, em que ele manifestou, 
mais uma vez, o seu compromisso com a defesa da 
causa das pessoas com deficiência, a qual também 
abracei desde o primeiro cargo público que tive a opor-
tunidade de ocupar, ainda na direção da empresa de 
informática de Minas, a Prodemge. Dessa forma, acom-
panhar José Serra, acompanhar Aécio, acompanhar o 
Governador Anastasia a esses 853 Municípios de Mi-
nas Gerais tem sido realmente muito bom. É evidente 
que não vou conseguir - não é, Presidente Acir? - ir a 
todos esses Municípios. Ninguém consegue, num pe-
ríodo curto. Nós temos agora pouco mais de 45 dias, 
50 dias até a eleição, e nós não conseguiremos estar 
presentes em todos eles.

Mas sempre fui municipalista. É muito importante 
as pessoas verem a realidade das cidades pequenas, 
a realidade da área rural. Tem gente que, às vezes, 
fica sentado realmente e não imagina o que é ser Pre-
feito de uma cidade pequena. Como é difícil ser Pre-
feito de uma cidade pequena, sim! Representar esse 
conjunto de cidades que vai desde a maior cidade de 
Minas, a capital, Belo Horizonte, onde eu tive a honra 
de ser Prefeito, até uma pequena cidade do interior. É 
realmente de muita riqueza do ponto de vista político. 
Eu tenho que me orgulhar muito - e me orgulho - de 
poder representar o meu Estado com esse conjunto 
de Municípios. E reiterar sempre essa defesa dos Mu-
nicípios. Esse entendimento de que eles precisam de 
ter essa infraestrutura.

E aí vou encerrar o meu pronunciamento, falando 
de mais uma demanda que, ao correr o Estado, temos 
outra vez a reflexão forte.

Nós avançamos muito nas comunicações. No Es-
tado de Minas Gerais, nesses 853 Municípios, apenas 
400 tinham viabilidade econômica para ter telefonia 
celular, e foi instalada a telefonia celular. Os outros 
quatrocentos e poucos não tinham viabilidade eco-
nômica.

O Governador Aécio Neves, de maneira cons-
trutiva, criativa, fez um projeto de Parceria Público-
Privada, na qual o Governo do Estado entrou com 
parte do investimento, e as operadoras entraram com 
a outra parte. Pronto! Foi o primeiro Estado a ter a to-
talidade dos seus Municípios com telefonia celular, o 
que hoje, evidentemente, é fundamental para termos 
atividade econômica. Aí vem em seguida o projeto de 
banda larga, para poder também chegar a todas es-
sas cidades.

E o que acontece? Acontece que as estradas de-
veriam ter também um sinal de celular, e isso não está 
acontecendo. Está dizendo que até mesmo na Fernão 
Dias, que eu costumo dizer que é a nossa miss entre 
as rodovias mineiras – é a rodovia melhor que nós te-
mos – até na Fernão Dias, o sinal de celular não está 
perfeito, não está acompanhando a necessidade.

Portanto, esta é mais uma constatação que a 
campanha nos dá: a confirmação de que precisamos 
investir em infraestrutura, seja ela infraestrutura física, 
seja ela infraestrutura virtual, a estrutura por exemplo 
de telefonia celular. Não é aceitável, Sr. Presidente, que 
nas rodovias, especialmente nas mais importantes, as 
nossas operadoras não tenham o sinal de qualidade 
que o momento brasileiro exige. Esse é outro ponto 
que precisa ser enfrentado para que o crescimento 
do País seja realmente mais adequado. Agradeço e 
me desculpe por estender-me um pouco aqui nesta 
tarde de quarta-feira, mas era muito importante trazer 
essas reflexões neste momento em que acompanho 
a campanha de Minas Gerais, cada vez mais entu-
siasmado com esse meu Estado tão querido, do qual 
eu gosto tanto. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Muito bem. Ouvimos o Senador Eduardo Azeredo, 
de Minas Gerais.

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

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

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, permita-me apenas saudar aqui, já como 
despedida, o Embaixador da Hungria no Brasil, Csaba 
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Pólyi, que está aqui na nossa galeria. O Embaixador 
esteve aqui no Brasil durante este tempo, e eu, como 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, pude 
ter com ele um contato muito positivo. Ele agora está 
retornando para seu País e veio hoje fazer uma visita 
de despedida ao Senado Federal. Seja muito bem-
vindo, e que tenha muito sucesso nas suas novas ati-
vidades, Embaixador.

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

– Pois, não.
Ainda pela inscrição, concedo a palavra ao nobre 

Senador Roberto Cavalcanti, do PRB da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta 
tribuna de forma, talvez, obsessiva, para me referir, mais 
uma vez, ao tema “cartões de crédito”, justificada pelo 
despropósito de práticas rigorosamente desprovidas 
de qualquer laivo de racionalidade.

Na verdade, há poucos dias, eu me surpreendi. 
Eu pedia a uma operadora de cartões de crédito que 
reduzisse minha taxa de anuidade, e a atendente que 
estava do outro lado até achou compreensível meu 
desejo de ter minha tarifa reduzida, em função de que 
eu era usuário daquele cartão de crédito há mais de 
30 anos.

Impressionante como o tempo passa e, na ver-
dade, como a instituição positiva, economicamente 
válida, é grande facilitadora das trocas comerciais, 
que são os cartões de crédito, dos quais sou usuário 
há mais de 30 anos.

Todas as vezes que venho a esta tribuna, Sr. Pre-
sidente, não venho contrariamente ao instrumento car-
tão de crédito; venho contrariamente à forma como as 
bandeiras, os bancos que operam os cartões de crédito 
estão praticando suas taxas de juros e diversas outras 
ilegalidades perante o consumidor brasileiro.

Na verdade, este registro faço porque não quero 
jamais que seja confundida minha postura nesta tri-
buna com uma postura obsoleta, que não reconheça 
que o instrumento cartão de crédito é um grande ins-
trumento, desde que devidamente usado e desde que 
devidamente operado.

Mais uma vez, quero falar sobre a política de ju-
ros, porque esse é o grande problema. E cada vez com 
maior intensidade. Na verdade, ele se caracteriza como 
uma usura perante o consumidor brasileiro. Com maior 
ou menor intensidade, as taxas variam de operadora 
para operadora. Porém, essa intensidade em nada os 
inibe. Essas taxas, que são operadas por essas em-
presas operadoras de cartão de crédito, teimam em 

praticar, contra todo o bom senso, um juro que seja 
compatível com nossa estabilidade econômica, com os 
juros internacionais e até com os juros nacionalmente 
praticados em outras operações.

Independentemente da bandeira que ostentam 
esses cartões, elas promovem a cobrança de juros ex-
torsivos, Sr. Presidente, algo verdadeiramente incom-
preensível numa economia estabilizada. Elas agem 
como se o Brasil ainda estivesse sob o império da in-
flação descontrolada. E, na verdade, somos um País 
que, desde o início do Plano Real, temos uma moeda 
estável, uma economia crescente, as transações co-
merciais se agigantando e as taxas de juros incompa-
tíveis com essa realidade.

É evidente que há uma intenção de se saquear 
a economia popular. Vários pontos já destaquei aqui. 
Volto a repetir sobre a indução ao consumidor de fazer 
o parcelamento. Toda chamada comercial das faturas 
de cartão de crédito são no sentido de que o consu-
midor utilize o cartão de crédito, parcele e pague a 
cota mínima, o que é um grande suicídio; letras ilegí-
veis referentes às taxas cobradas; impressão da data 
de vencimento imprecisa, “contra-apresentação”, que 
prejudica o usuário menos esclarecido.

Os cartões de crédito, hoje, foram estendidos às 
classes “c” e “d”. Então, muitas vezes, os consumido-
res menos esclarecidos, quando veem na sua fatura a 
contra-apresentação, eles não se apercebem, com a 
letra minúscula, da real data de vencimento. Incorrem 
na inadimplência e, atrás exatamente dessa inadim-
plência, aí, sim, são cobrados juros inacreditáveis. Há 
cobranças de taxas de serviço extorsivas, taxas abu-
sivas de juros praticadas ao mês.

Estou citando alguns dos problemas com as ope-
radoras de cartão de crédito.

A dimensão e o alcance dessa autêntica tragé-
dia: números relativos aos dois últimos meses, junho 
e julho, deste ano. Fiz um apanhado e trouxe, de todos 
as operadoras, uma fatura de cada uma. No caso de 
qualquer dúvida, de qualquer questionamento futuro, 
tenho aqui, em minhas mãos, as faturas dos meses 
de junho e julho de todas as operadoras de cartão de 
crédito. Em todas elas, na verdade, há uma variação 
do mesmo crime, uma variação do mesmo dano.

As taxas variam entre as operadoras, como seria 
lícito supor, mas a variação se faz em patamares astro-
nômicos. Qualquer dúvida, Sr. Presidente, tenho aqui, 
exatamente, um apanhado de todas as operadoras.

Os juros cobrados relativamente aos saques – 
porque há características distintas de juros – vão de 
6,95% a espantosos 13,30% ao mês. O custo do di-
nheiro entre uma e outra empresa – o custo do dinheiro 
é aquele que você pode sacar o dinheiro – conhece 
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variação em torno de 100%! Sob a chancela de mora, 
cobram-se juros que partem de 11,50% e conseguem 
chegar a 13,20% ao mês!

O que dizer do crédito rotativo? Os inacreditá-
veis juros mensais entre as bandeiras pesquisadas 
estendem-se entre 12,40% e 14,20% ao mês, numa 
economia estável, numa economia na qual essa taxa 
é caracterizadamente abusiva.

No parcelamento do crédito, a cobrança fica entre 
8,50% e 12,30% ao mês! A referência é de juros men-
sais, sendo que a taxa de inflação mensal do Brasil está 
muito longe do 1%. Então, vejam: é uma taxa declarada 
de inflação de menos de 1% e uma taxa cobrada do 
consumidor brasileiro de mais de 12,30% ao mês!

Darei um aparte a V. Exª, Senador João Fausti-
no, em seguida. Agradeço-lhe pela intenção do aparte. 
Darei a V. Exª esse aparte em seguida.

Quando esses índices são anualizados, tem-se 
a imagem grotesca do descalabro, do acinte e do as-
salto à economia popular.

Só para ilustrar, Sr. Presidente, para uma infla-
ção anual que permanece em um dígito – isso signi-
fica menos de 10% ao ano –, há cartões de crédito 
cobrando 144,63% de juros anuais. Outros chegam a 
cobrar 296,03%!

Tenho aqui todos esses números; tenho aqui os 
comprovantes das faturas anexas.

Não há quem não se envergonhe! É inacreditável 
como não há uma autocrítica nesses cartões. Existem 
operadoras, para a mesma operação, já cobrando 
319,14% ao ano! Existem outras faturas, Sr. Presiden-
te, de mais de 540% ao ano!

No último pronunciamento nosso aqui, presidia 
a sessão o Senador Mão Santa. Até às mãos dele 
encaminhei cópia dessas faturas e uma lupa, porque, 
de forma criminosa, isso era de forma ilegível a olho 
nu, e lá estavam registrados, pela própria impressora 
da operadora de cartão de crédito, juros de mais de 
540% ao ano.

É o caso de se colocar as mãos para o alto e pedir 
socorro! Não sei se é mãos ao alto por se estar rendido 
ou, na verdade, por se conclamar um pedido de socorro 
a Deus ou às autoridades federais brasileiras.

Concedo, neste momento, com muita honra, o 
aparte ao Senador João Faustino, do querido Estado 
vizinho, Rio Grande do Norte.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
Roberto Cavalcanti, V. Exª tem pautado presença neste 
Senado pela discussão de temas que dizem respeito à 
vida do cidadão brasileiro. Tem sido uma constante nos 
seus pronunciamentos o enfoque direto no problema 
da relação do cidadão com o Estado, do cidadão com 
a economia, do cidadão com a estrutura que cerca a 

vida dos brasileiros. V. Exª traz hoje um tema da maior 
importância, do maior significado. Trata-se dos cartões 
de crédito, da forma como esse instrumento econômi-
co vem sendo utilizado pela população e também da 
maneira como são cobradas as taxas para o uso desse 
instrumento. A verdade, Sr. Senador, é que a moeda 
brasileira foi praticamente substituída pelo cartão de 
crédito. Hoje não se paga nada que não seja com car-
tão de crédito. Ele chegou a todas as camadas sociais 
e é usado indiscriminadamente por todas as pessoas. 
Agora, imagine usar um instrumento dessa magnitude, 
dessa abrangência, dessa importância e se pagarem 
taxas exorbitantes como essas, esses números, esses 
percentuais que V. Exª acaba de divulgar.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – E que estão aqui, nobre Senador. Estou com a 
cópia original das faturas.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Isso não 
pode marchar, continuar diante da indiferença do Go-
verno, dos institutos de economia, dos mecanismos 
que possam regular a vida da economia da população 
brasileira. De forma que me congratulo com V. Exª. V. 
Exª traz, denuncia. O seu pronunciamento é mais do 
que uma narrativa, na verdade, é uma denúncia, uma 
denúncia feita com muita propriedade; e mais do que 
isto: necessária para a vida da população brasileira. 
Congratulo-me com V. Exª.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço o aparte de V. Exª, que chega neste 
Senado já dando show. Na verdade, envaideço-me 
porque eu também fui suplente, tive oportunidade de 
aqui estar em 2006, posteriormente, em 2009 e, ago-
ra, em 2010. Na verdade, envaideço-me da categoria 
dos suplentes que tem este Senado Federal. Também 
aproveito a oportunidade para saudar a Senadora Níura 
Demarchi e a Senadora Selma Elias. Estou preocupa-
do com a Senadora Selma Elias. Sei que ela tem um 
compromisso urgente de viagem e está aguardando 
para subir à tribuna, mas peço a compreensão por-
que é um tema realmente que me encanta e que faço 
isso me acostando aos interesses nacionais, aos in-
teresses dos consumidores. Portanto, envaideço-me 
do coleguismo dos Senadores e Senadoras que nos 
honram com a presença nesta Casa, com a presença 
assídua nesta Casa. É uma raça assídua essa tal de 
suplente! É um negócio bacana mesmo. Meus para-
béns aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras.

Mas, dando sequência, Sr. Presidente, o Dr. Odon 
Bezerra, Presidente da OAB do Estado da Paraíba – e 
cito o exemplo dele para dizer que os juros e a extor-
são do cartão de crédito não atingem só o pequeno 
usuário, o pequeno consumidor mais simples, menos 
esclarecido; atinge a todos. Muito recentemente, há 
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poucos dias, eu assisti a uma entrevista do Presidente 
da OAB da Paraíba, nobre advogado Odon Bezerra, 
que se dizia vítima das operadoras de cartão de crédi-
to. No sábado anterior, ele tinha recebido uma fatura e 
por um desleixo, por um acidente, não tinha pago, pois 
tinha feito uma viagem ao exterior e não havia incluído 
na agenda dos compromissos uma fatura de cartão de 
crédito. Era uma fatura de valor mínimo, porém as taxas 
que estavam sendo cobradas o revoltaram. Ele esta-
va exatamente na CBN de João Pessoa denunciando 
os cartões de crédito, falando da usura, dizendo que, 
como Presidente da OAB-Paraíba, iria abraçar aquela 
que era uma causa nacional na qual, aqui no Senado 
Federal, realmente tenho-me empenhado.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador, só 
para complementar, os cartões de crédito chegaram 
a tal ponto de universalização que praticamente todo 
cidadão tem o seu, pagando essas taxas exorbitantes. 
Tanto que hoje não se faz mais propaganda do cartão 
de crédito. Agora a propaganda é da maquininha que 
opera o cartão.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço mais uma vez o acostamento ao tema, 
que é fascinante.

Dizer que se trata da velha e moralmente abo-
minável prática da usura é pouco, sem falar que não 
altera a realidade.

A alternativa viável é a ação coletiva da sociedade, 
com vistas a enfrentar e vencer esses monstros usu-
rários: pesquisar a concorrência, comparar as taxas, 
escolher as menos abusivas, boicotar as escandalosa-
mente elevadas e forçar a mão invisível do mercado.

Fazer uma espécie de retorno às origens do 
moderno capitalismo e buscar, lá no século XVIII, a 
palavra sensata de Adam Smith.

É desse “choque de liberalismo” que necessitamos 
agora como forma de enfrentar empresas gigantescas 
e poderosíssimas que abusam de sua condição e co-
bram um preço injustificado pelo serviço que apresen-
tam. Hoje, três séculos depois, estamos evidenciando 
os mesmos problemas.

Que cada consumidor investigue o mercado, faça 
suas contas e passe a trabalhar com quem lhes cobre 
juros justos pelo que oferece.

É preciso dar um basta a esse processo de es-
poliação, que vem se arrastando há anos e que não 
pode mais perdurar.

Fomos capazes de domar a inflação, trazendo-a 
para níveis civilizados. Fomos capazes de estabilizar a 
nossa economia, retomando o caminho do desenvol-
vimento. Fomos capazes de estabelecer uma notável 
legislação de proteção ao consumidor. Agora, é hora 

de usar o poder da sociedade organizada para mudar 
esse estado de coisas.

Haveremos de ser capazes de derrotar essas prá-
ticas abusivas: sociedade, Governo e, acima de tudo, 
consumidores esclarecidos e atuantes na proteção de 
seus direitos, porque essa luta também integra o rol das 
ações que sustentam e fortalecem a cidadania.

Meu caro amigo Odon Bezerra, que tal começarmos 
esse movimento pela pequena e heróica Paraíba?

Sr. Presidente, só mais um minuto, para mostrar 
uma matéria interessantíssima feita por uma revista 
nacional de alto nível, que se chama Nordeste. Ela tem 
esse nome porque foi nascida e criada no Estado da 
Paraíba. Hoje é uma revista de circulação nacional de 
extrema qualidade, de propriedade e capitaneada pelo 
jornalista Valter Santos, da Paraíba, da qual mostro 
uma matéria sobre assunto referente a pronunciamento 
que havia feito dias atrás, cujo título é “As Armadilhas 
do Crédito” e que diz que “por causa dos juros altos, 
especialistas dizem que cartão é o vilão entre os ser-
viços financeiros”.

A matéria é muito interessante, Sr. Presidente, 
porque, com a competência da revista, traz e narra to-
dos os problemas que acontecem, transcreve a fatura 
de uma das operadoras de crédito. Talvez, uma das 
mais usurárias que existe no mercado nacional e, para 
nossa felicidade, traz a versão dos cartões, na qual as 
testemunhas do lado da empresa simplesmente dizem 
que essas taxas que chegam até a 540% ao ano são 
aplicadas dependendo do usuário. Então, os usurários, 
na verdade, estão atuando de forma discriminada. O 
testemunho dado e a defesa realizada na revista, o 
contraponto ao nosso discurso feito pelos cartões de 
crédito é exatamente constatando tudo que foi dito e 
simplesmente se defendendo ao dizer: não, nós pra-
ticamos as taxas até 540%, desde que o cliente não 
pague, desde que o cliente fique da forma x ou y, na 
verdade, configurando a usura, configurando este crime 
financeiro praticado contra o cidadão brasileiro.

Sr. Presidente, agradeço o tempo e peço descul-
pas, mais uma vez, à Senadora Selma Elias por ter 
me alongado demais.

Agradeço a todos e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Pois não. Esse foi o Senador Roberto Cavalcanti, 
que trouxe um tema muito importante à Casa, nesta 
tarde de quarta-feira.

Concedo a palavra, agora, à nobre Senadora 
Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina. Em segui-
da, com alternância, pela Liderança do PSDB, o Exmº 
Senador João Faustino. Já encontra-se aqui a carta do 
PSDB autorizando V. Exª.

Senadora Selma Elias.
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A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cum-
primento o Presidente da Mesa, cumprimento todos 
os Senadores e, de forma muito especial, ao Senador 
que acabou de usar da palavra e que nos enriquece 
sempre que usa esta tribuna com os seus depoimen-
tos, com a sua fala.

Sr. Presidente, após as festividades de posse, 
venho a esta tribuna cumprindo o meu propósito de 
envidar todos os esforços e trabalho em prol do meu 
Estado e consequentemente de todos os temas na-
cionais que requeiram um debate neste Casa. Quero 
trazer ou falar com conhecimento de uma preocupação 
que não é e não pode ser somente minha, mas que 
me sinto obrigada a repassar aos demais parlamenta-
res, homens e mulheres que, como eu, preocupam-se 
com situações que requerem ajustes, limitações e cor-
reções por parte de quem nos dirige, das autoridades 
de comando deste País.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o crescimento e 
o desenvolvimento de um país como o nosso é motivo 
de celebração sim, mas também de muita observação 
e preocupação por parte de todos nós parlamentares 
– que fomos incumbidos pelo povo que nos designou 
como representantes –, de atentar e denunciar quando 
necessário todas e quaisquer irregularidades consta-
tadas para providências por parte do nossos gover-
nantes. E é isso que venho hoje compartilhar com os 
Senhores, ao dizer a V. Exªs da minha preocupação 
com um tema por demais perigoso.

Posso assim dizer que a minha preocupação se 
dá com a atual e com as futuras gerações, se não forem 
tomadas providências urgentes. Refiro-me ao cresci-
mento desenfreado das instituições e cursos de ensino 
superior que estão se propalando por todo o país. 

Segundo o MEC, não há crescimento desenfreado 
de instituições ou de cursos, mas, sim, segundo o MEC, 
a expansão e a democratização do acesso ao ensino 
superior com o objetivo de atingir as metas do Plano 
Nacional de Educação, que prevê, até 2010, 30% dos 
jovens de 18 a 24 anos na educação superior.

O que se observa é que realmente cada vez mais 
a população ingressa na universidade. Porém, a questão 
é muito mais ampla e mais complexa que simplesmente 
garantir à população o acesso à educação superior. É 
preciso investir primeiramente na qualidade efetiva da 
educação básica, pois hoje encontramos uma demanda 
de universitários que sequer conseguem interpretar um 
texto ou uma obra literária, o que deveriam fazer com 
muita propriedade. E também não conseguem produzir 
um texto ou um artigo onde simplesmente deveriam 
expor suas ideias a respeito de um tema. 

Isso é resultado, Srs. Senadores, de uma educa-
ção básica produzida por profissionais formados, licen-
ciados a toque de caixa, em universidades presenciais 
ou à distância, que, muitas vezes, não se preocupam 
com o conhecimento. É flagrante a quantidade de profis-
sionais com formação superior que estão atuando nas 
nossas escolas que sequer dominam o conteúdo refe-
rente ao curso em que foram formados. Isso demonstra 
uma fragilidade muito grande na educação superior, 
oferecida de modo muito precário neste País. 

Vê-se diariamente, também, na mídia, a quanti-
dade de incompetências em diversas áreas, de erros 
médicos, de edificações desmoronando e de tantas 
tragédias e injustiças. Hoje, não se tem mais tranqui-
lidade quando se busca um profissional. Geralmente, 
perguntamos onde estudou. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são infi-
nitas as instituições de ensino superior devolvendo, 
diariamente, à sociedade milhares de profissionais 
com formação superior, porém profissionais desem-
pregados e despreparados, com o diploma que lhes 
dá o direito de exercer determinadas profissões, mas 
sem a devida apropriação do conhecimento.

O que se verifica é uma lacuna no que diz respeito 
aos dados referentes ao credenciamento de instituições 
e cursos confrontados com a demanda do mercado. 

Não existe, nem por parte do MEC, nem do Mi-
nistério do Trabalho, um estudo que confronte essas 
duas situações. O u seja, há uma ausência total de 
planejamento e, em consequência, de critérios pau-
tados no desenvolvimento regional para aprovação e 
o credenciamento de tantas instituições e de tantos 
cursos. São centenas de profissionais formados que 
vagam no mercado de trabalho.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora, 
permite-me um aparte?

A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Pois 
não. 

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – O tema que 
V. Exª traz a debate nesta tarde se reveste de muita 
importância, primeiro porque retrata, de forma muito 
fiel, o quadro do ensino superior no Brasil e, mais do 
que isso, o quadro da educação brasileira, o descaso, 
o abandono, as omissões, os desacertos que tomam 
conta da educação de brasileiros em todos os seg-
mentos, em todos os setores. Há pouco tempo, aqui, 
num aparte que eu tive o privilégio de incorporar ao 
discurso do Senador Meurer, que está presente, eu 
disse da necessidade de o País expor e ter uma agên-
cia reguladora do ensino privado brasileiro. Por que 
essa agência? Nós temos uma agência que regula a 
telefonia. O telefone precisa ter uma boa qualidade, 
os preços precisam estar ajustados a uma planilha 
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definida pelo Governo... O usuário, quando tem qual-
quer dificuldade, qualquer problema, pode recorrer à 
agência, que toma as providências e pune quando 
precisa punir. No que diz à educação, não existe ab-
solutamente nenhum organismo, nenhuma instituição 
que proteja o consumidor, o usuário, que discipline, 
que regule o seu funcionamento. O que existe é uma 
fiscalização distorcida que não funciona e que não tem 
nenhum nível de qualidade. O que eu proponho para 
o Brasil e que acho que deve ser o pensamento das 
pessoas que se preocupam com a educação brasilei-
ra, principalmente com a educação superior? No meu 
entendimento universidade pública tem que estar no 
Ministério da Ciência e Tecnologia, cuidando da pes-
quisa, da extensão, do ensino também, nas três fun-
ções da universidade, mas basicamente da pesquisa. 
E se nós verificarmos o crescimento do País no que 
diz respeito à arquitetura, à ciência, à biociência, tudo 
isso, nasceu da pesquisa universitária. Portanto, nada 
mais natural que as universidades federais se vincu-
larem ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que as 
universidades e as escolas particulares se vinculem 
a uma agência reguladora vinculada ao Ministério da 
Educação, mas um instrumento eficaz de acompa-
nhamento e do funcionamento dessas instituições. Se 
hoje falta um professor de uma escola particular e não 
há o ensino de uma disciplina, fica por isso mesmo. O 
usuário não tem a quem reclamar, onde buscar o res-
sarcimento do seu prejuízo. Entendo que ao Ministério 
de Educação cabe cuidar do ensino básico, do ensino 
fundamental, das crianças, dos adolescentes de uma 
escola também do faz-de-conta. De forma que não 
quero me estender no aparte, o discurso é de V. Exª, 
que o faz com muito brilhantismo, com muita eficiência 
e com muita propriedade. Congratulo-me, Senadora 
Selma Elias, pelo discurso que faz nesta tarde, muito 
apropriado. Obrigado.

A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Agradeço 
o seu aparte, que realmente só veio a engrandecer.

Senhores, pode-se observar o que estou falando 
se fizermos uma análise – e faço aqui esta análise – no 
Município de Florianópolis, capital do meu Estado, cuja 
população é de cerca de 400 mil habitantes. Só para 
esse Município, Sr. Presidente, foram credenciadas, so-
bretudo nesses últimos anos, 37 instituições de ensino 
superior, que oferecem, semestralmente, em torno de 
trezentos cursos das mais diversas áreas.

Se contarmos que cada curso desses oferecerá 
uma turma em março e uma turma em agosto, teremos 
aí, ingressando na educação superior, anualmente, 
seiscentas turmas. E se considerarmos que cada turma 
possui, no mínimo, 40 alunos, tem-se aí um resultado 

final de 24 mil bacharéis licenciados por ano. Lembro 
que é numa população de 410 mil habitantes.

A maioria dessas instituições oferece os mais di-
versos cursos, muitas vezes não correlacionados com 
a necessidade da região.

De outro lado, também é lastimável a pouca oferta 
de ensino técnico de nível médio, considerando que, 
no meu Estado, em todo o Estado de Santa Catarina, 
nós temos somente 16 centros de educação profis-
sional na rede estadual, sendo que cinco oferecem 
cursos técnicos da área industrial, cinco oferecem 
cursos agropecuários e seis oferecem cursos da área 
comercial. 

Algo que merece destaque aqui, Srs. Senadores, 
são os Cursos de Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional, estabelecidos e oferecidos nas escolas 
estaduais de ensino médio e de educação básica, 
que garantem o acesso a 148 cursos profissionais, 
oferecendo ao jovem uma formação plena, integrada, 
tendo como eixos norteadores a cultura, a ciência, o 
trabalho e a tecnologia. 

Sr. Presidente, convém lembrar que Santa Cata-
rina ainda conta com mais três colégios agrícolas fe-
derais e sete campi do Instituto Federal de Educação 
Profissional. Porém, é preciso mais. É preciso, Sr. Pre-
sidente, investimento para a educação profissional de 
nível médio, buscando, sobretudo, a qualidade dessa 
formação a partir da remuneração adequada dos nos-
sos professores e formação continuada, assim como 
materiais didático-pedagógicos, laboratórios, acervos 
bibliográficos e pesquisas científicas.

Portanto, a demanda reprimida tanto para os cur-
sos de ensino médio profissional quanto para os cur-
sos de requalificação profissional é enorme no nosso 
Estado e em todo o País, basta que se verifiquem as 
páginas de classificação dos jornais de Santa Catarina, 
de que conheço a realidade, e também das diversas 
regiões de Santa Catarina, oferecendo sempre vagas 
para técnicos, e os nossos cursos que formam técni-
cos estão muito aquém ainda.

Eu lhes pergunto: não há que se questionar o 
MEC com relação a esse abusivo credenciamento das 
instituições de ensino superior? Qual é o objetivo de 
permitir tanta exploração financeira com cursos privados 
que não trazem, que não garantem qualidade?

O que o MEC pensa em fazer para melhorar a 
educação básica e o ensino profissional de nível mé-
dio? Que perspectivas, senhores, a população brasileira 
pode ter numa sociedade em que se proliferam insti-
tuições privadas e ensino superior sem que tenha de-
manda e qualidade na educação básica? É necessário 
que se tenha primeiramente uma preocupação maior 
com a educação básica de qualidade e que as institui-
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ções de ensino superior tenham como objetivo maior a 
qualidade profissional. Quem sabe faz a hora.

Com a palavra.
O Sr. Belini Meurer (Bloco/PT – SC) – Senado-

ra Selma, Srs. Senadores, eu quero, inicialmente, me 
congratular e cumprimentá-la pela sua vinda para o 
Senado. Senador Faustino, estamos aqui, a Bancada 
de Santa Catarina, com três educadores e acredito 
que é muito importante nós discutirmos bastante a 
educação. Eu, como professor, também me preocupo 
muito com a situação atual da educação não só em 
Santa Catarina, mas com a educação no Brasil como 
um todo. É premente que nós analisemos, que nós 
estudemos a situação do ensino superior. Mas vou 
mais à frente: acho que devemos questionar não só o 
MEC. Devemos questionar o Governo do Estado pela 
situação do ensino médio de vários Municípios. Acho 
que a educação tem que ser levada bastante a sério. 
O Governo Federal, hoje, o Governo Lula foi... O Pre-
sidente, apesar de analfabeto, como muita gente diz, 
foi o Presidente que mais expandiu o ensino superior 
federal, inclusive em Santa Catarina. Então, acho que 
tem sido feita alguma coisa. Mas é importante que 
questionemos, é importante que levemos a discussão 
para frente, e agora com três educadores acredito que 
vamos ter um pouco mais de força para o nosso Esta-
do, com certeza. Obrigado.

A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Agra-
deço o seu aparte e quero lembrar, nobre Senador, 
que realmente a responsabilidade do ensino não fica 
apenas e tão somente com o Governo Federal, ela é, 
sim, responsabilidade dos governos estaduais, mu-
nicipais, e também responsabilidade de todos nós, 
educadores.

Eu lhes dizia que quem sabe faz a hora. A hora 
urge, o MEC necessariamente precisa fazer uma tria-
gem, com critérios, para garantir o ensino superior 
de educação de qualidade e uma educação básica 
também de qualidade. Mas concordo com V. Exª que 
também os Estados e que também nós, professores, 
temos que fazer a nossa própria reciclagem para que 
a educação seja matéria primeira de todos nós, por-
que é a partir da educação que nós vamos obter o de-
senvolvimento de todo o povo brasileiro, porque é por 
meio da educação que nós vamos caminhar a passos 
largos para o progresso.

Com a palavra a nobre Senadora de Santa Ca-
tarina, Níura.

A SRA. Níura Demarchi (PSDB – SC) – Sena-
dora Selma, mais uma vez o seu pronunciamento traz 
para todos nós algo recorrente em nosso País, e quero 
congratular-me com V. Exª, junto aos demais Senado-
res que aqui já se manifestaram, Belini Meurer, grande 

Senador catarinense, e Senador João Faustino. Quero 
dizer, Senadora, que, desde a universalização do ensi-
no no Estado brasileiro, isso nos idos da Constituição 
Federal, nos idos da década de 80 – e a senhora par-
ticipou da redemocratização da educação no Estado 
de Santa Catarina, isso no início da década de 80, o 
que foi muito bem evidenciado e trabalhado –, havia, 
sim, uma responsabilidade de Estado quando se co-
locou na Constituição Federal o direito à educação, 
especialmente a educação básica em nosso País. E, 
dentre tudo isso, surgiram... Até a década de 90, não 
havia, inclusive em nosso Estado, uma rede pública 
de atendimento ao ensino médio. Por quê? Porque o 
atendimento básico era o ensino fundamental. Sabemos 
que, com os egressos da área rural – o nosso País, 
eminentemente rural, se tornou um país industrial, um 
país urbanizado –, depois do Mobral, muitas coisas 
neste País tiveram que acontecer, inclusive, a partir da 
década de 90, a educação de jovens e adultos, para 
restabelecer o tal nivelamento de educação. Na ver-
dade, com o passar dos anos, Senadora Selma, acho 
que nós todos – do Senado da República, da Câmara 
Federal, das Assembleias Legislativas, das Secretarias 
de Estado de Educação, do Ministério da Educação, 
que tem a voz do Estado sobre a educação do País –, 
a senhora disse muito bem, nós todos devemos atentar 
para essa afronta da qualidade educacional que está 
acontecendo no País. O nosso ensino médio está a dis-
tância, muito a distância daquilo que se prega dentro 
da educação básica hoje no País. E quero fazer essa 
força, junto com a senhora, para que o ensino médio 
esteja ao lado do ensino técnico profissionalizante, que 
dá condição vocacional aos nossos jovens, e poucos 
ficarão iludidos com ingressos em faculdades espe-
cialmente comerciais, que há muito em nosso País. 
Quero dizer que há muitas faculdades sérias, muitas 
instituições de ensino privado seriíssimas no País, que 
inclusive estão dando conta do recado que é do Estado 
brasileiro. O Estado é que deveria manter a educação 
de qualidade, instituindo inclusive o ensino superior 
gratuito (universidade federal), que é o objetivo maior 
da nossa Constituição Federal também. Esse espaço, 
essa lacuna deixada pelo Estado é ocupada por essas 
instituições sérias do País, inclusive – como foi levan-
tado muito bem pelo Senador Belini Meurer – pelas 
instituições de ensino superior comunitárias, assim 
como a Unerj, de Jaraguá do Sul, e assim como tan-
tas outras do Estado de Santa Catarina, inclusive do 
sistema Capes catarinense. Há muita instituição séria, 
mas há muita instituição comercial no Brasil, comercial 
de educação, vendendo o que não sabem, o que não 
conhecem e o que não podem fazer. Então, quero lhe 
parabenizar, Senadora. Estamos com essa voz junto 
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com a senhora, junto com o Estado brasileiro, porque 
educação se fala de pé. E a senhora viu que os três 
Senadores que lhe apartearam falaram da educação 
de pé. Parabéns a V. Exª.

A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Obri-
gada.

Quero dizer, nobre Senadora, que realmente 
precisamos falar de educação de pé, e também dizer 
ao nobre Senador que a responsabilidade da educa-
ção, como falei, é de todos nós: do MEC, do Governo 
Federal, do Governo Estadual, do Governo Municipal. 
Quero lembrar que sei, e o catarinense também sabe, 
que em Santa Catarina somos agraciados pelo Gover-
no Federal com escolas técnicas, mas dizer que não 
basta. Precisamos, em todo o País, ter mais e mais 
preocupação com o ensino médio profissionalizante e 
não ter tanta preocupação em aumentar o número de 
universidades, que muitas vezes não têm a preocupa-
ção maior com o conhecimento e com preparação do 
estudante para o mercado de trabalho.

Muito obrigada a todos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 

Ouvimos a Senadora Selma Elias, que trouxe um tema 
da mais alta importância, na tarde de hoje.

Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Agora, concedo a palavra ao Exmº Senador João 

Faustino, que falará pela Liderança do PSDB.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, aproveito a oportunidade para con-
clamar os integrantes do Parlamento brasileiro a uma 
reflexão sobre o momento que vivemos. Penso que 
poderíamos iniciar essa reflexão a partir de um exame 
do atual estágio de nossa realidade democrática.

A expressão oportuna poderia ser: uma avaliação 
do Estado da nação.

Estado da nação é uma expressão de Norberto 
Bobbio, pensador, político, filósofo, que norteou o sen-
timento político da sua época, da sua geração e que 
se perpetua até hoje. Estado da nação significa uma 
nação sobre o Estado, o Estado submisso à nação, 
isto é, o Estado expressando o sentimento da nação, 
o sentimento nacional.

Creio que estamos em momento particularmente 
propício para realizar a reflexão que proponho. A pro-
ximidade das eleições para o Executivo e o Legislativo 
– eleições essas que constituem o marco central da 
nossa democracia – possibilita abrir ao debate grandes 
temas de interesse nacional.

Minha proposta é iniciar essa discussão com uma 
pergunta: qual é o Estado da Nação brasileira? A ques-
tão enseja outras indagações: Para onde vamos? Que 

caminhos devemos trilhar? O que, de fato, queremos 
para o nosso País?

Como bem sabem V. Exªs, o Brasil é um Na-
ção plena de possibilidades, com um enorme poten-
cial. Somos soberanos de um território que, além de 
imenso – continental –, é um dos mais ricos e férteis 
do Planeta.

“Celeiro do Mundo”, mais do que gasta metáfora, 
é uma realidade incontestável, haja vista a vocação de 
produzir para o mercado interno e levar o excedente 
de alimentos para os mais diversos países.

E, se nossa agroindústria já é reconhecida como 
das mais adiantadas e promissoras, nosso parque in-
dustrial experimenta firme progresso, já configurando 
terreno aplainado para atração de investimentos nas 
mais variadas atividades.

Como decorrência, igualmente assistimos a um 
setor de serviços tomar forma agigantada de forma 
visível nas últimas décadas, não somente nos gran-
des centros urbanos, como nas cidades médias e até 
pequenas.

Esse cenário mostra uma Nação, que, ao lado 
da Índia e da China, é considerada, pelos melhores 
especialistas internacionais, como uma das mais pro-
missoras entre as economias contemporâneas. Ca-
minhamos para ocupar, em menos de uma década, a 
posição de quinta potência mundial.

Se tivéssemos alcançado esse estágio de ama-
durecimento em épocas anteriores, certamente terí-
amos sido mais assolados do que fomos na recente 
crise econômica financeira que devastou a economia 
de países ricos e poderosos.

Trata-se da confirmação de um axioma mais caro 
da economia: país algum se desenvolve sem um mer-
cado interno potente, sobretudo em um mundo con-
temporâneo globalizado, no qual as trocas mercantis 
só prosperam se transitarem em via de duas mãos.

Em paralelo, o saneamento empreendido em 
nossas finanças desde meados da última década do 
século passado, sem dúvida foi fundamental para que 
a crise ficasse aqui circunscrita em âmbito passível 
de administração.

Sr. Presidente, ocorre que nada disso garante a 
concretização da plena potencialidade do nosso País. 
Apesar dos inquestionáveis feitos nos últimos anos, 
principalmente no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e no atual Governo, resiste a ne-
fanda desigualdade social com as consequências que 
todos conhecemos. Persistem, assim, as questões que 
o atual Estado da nação ainda não responde: Para onde 
queremos ir? Que meios e recursos devemos buscar? 
Qual o rumo que precisamos seguir?
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O reconhecido economista e cientista social Edu-
ardo Giannetti da Fonseca formulou, recentemente, 
uma imagem bastante emblemática. O Estado brasi-
leiro atual, disse ele, é um cérebro com dois hemis-
férios desconectados. Um deles recebe impulsos dos 
Ministérios Econômicos e do Banco Central. Este he-
misfério opera uma política econômica de curto pra-
zo, buscando melhorar a confiabilidade do ambiente 
macroeconômico.

O outro hemisfério recebe os impulsos não eco-
nômicos. São esferas que não raro abrigam setores 
estatizantes, intervencionistas. E, como não há inter-
locução entre os dois hemisférios, ações sistêmicas, 
coordenadas, de efeito no longo prazo, restam prejudi-
cadas. O resultado, não raro, é uma Nação em estado 
de inércia, de descoordenação e de improvisação.

Essa ambivalência não passa despercebida pela 
generosa população brasileira, até porque seus efeitos 
alcançam a todos: despossuídos, trabalhadores, em-
preendedores, enfim todos os que aguardam há sé-
culos a emergência do Brasil como Nação, exercendo 
a plenitude de seus potenciais.

Não quero aqui estender-me além do necessário, 
Sr. Presidente. Não posso, contudo, deixar de eleger 
pelo menos alguns temas que simbolizam a percepção 
de todos quantos buscam identificar os obstáculos que 
enfrenta a Nação brasileira; é algo necessário.

São exemplos dos famigerados “gargalos” que, 
reunidos, formam o não menos conhecido “Custo Bra-
sil” – verdadeira pedra que, a exemplo da eternizada 
pela mitologia grega no mito de Sísifo – e, para ficar 
na imagem de um dos nossos maiores poetas –, per-
siste no meio do caminho do País rumo à realização 
de seus potenciais.

Escolho, para esta representação, a interpreta-
ção, feita pela LCA Consultoria, do relatório do Fórum 
Econômico Mundial, com sede na Suíça. Essa análi-
se, que se fixou no período de 2009 a 2010, mostrou 
que o Brasil ainda é um dos piores do mundo em in-
fraestrutura.

Entre o ranking dos 20 países analisados, o Bra-
sil ocupa a 17ª posição. E isso, apesar dos inegáveis 
avanços que experimentamos nos últimos anos.

Outro fator que emperra nossa busca por maior 
competitividade – e esta é uma crítica praticamente 
unânime entre nós – diz respeito à alta carga tributá-
ria que alcança os brasileiros. Trata-se apenas de uma 
das muitas questões que impedem nossa emergên-
cia, nosso crescimento e que, em sua essência, afeta 
todos os brasileiros.

No caso dos trabalhadores, por exemplo, a im-
prensa registrou há pouco uma contabilidade quase 
inacreditável: um trabalhador brasileiro, hoje, labora 

nada mais, nada menos do que cinco dos 12 meses 
do ano apenas para honrar impostos. Aliás, um dos 
fatos da vida – os impostos – dos quais podemos ter 
certeza de que é desafiador.

No caso das empresas, pressionadas que estão 
para atingir produtividades cada vez mais elevadas, a 
questão é tão ou mais inquietante. Dados e informa-
ções sintetizam a contramão em que trafega o Brasil 
nessa área tributária.

Segundo números pesquisados pelo Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis e de Assesso-
ramento do Estado de São Paulo, as empresas brasi-
leiras destinam, em média, 108,3 dias por ano para o 
cumprimento de suas obrigações tributárias, quase o 
dobro da média mundial, que é de 56 dias.

Mesmo sem mencionar a burocracia que isso 
implica, trata-se de mais um certame no qual, lamen-
tavelmente, somos campeões mundiais: as empresas 
brasileiras são as que mais dedicam tempo no mundo 
para pagar altos impostos.

As análises não param por aí. Este produto de que 
acabo de falar, produto imposto, é, indiscutivelmente, 
um instrumento rebelde, perverso para a economia do 
País da forma como é cobrado.

Eis, senhoras e senhores, uma singela amostra 
do Estado da nação.

Um balanço mais aprofundado – que, por te-
mer enfadonho, não faço aqui – certamente revelaria 
aberrações ainda mais gritantes. Nem é preciso. Bas-
ta recorrer ao clamor das ruas. Quem, por espírito de 
dignidade, não lhe fez ouvidos moucos, sem dúvida 
recolheu a voz da população clamando, em todos os 
segmentos, em todos os setores e em todas as regi-
ões, por reformas.

Reformas política, fiscal, tributária, educacional, 
de saúde, trabalhista – eis o Estado de ânimo de uma 
Nação exaurida, que quer mudanças, que quer se mo-
dernizar, que quer crescer, que quer justiça social.

Sr. Presidente, somos uma jovem e ainda frágil 
democracia. Há pouco lutávamos pelo Estado demo-
crático de direito.

Há pouco, em termos históricos, edificamos a 
Constituição, que, muito apropriadamente, foi chama-
da de Constituição Cidadã e que já recebeu, nestes 
22 anos, mais de 60 emendas.

Eis o indicativo, melhor, eis o sintoma de que 
está mais do que na hora de aperfeiçoá-la, de ter a 
coragem, a ousadia de se promover uma reforma do 
Estado brasileiro, não para retroceder nas conquistas 
e no aperfeiçoamento do Estado democrático, muito 
menos para ceder a interesses escusos, inconfessá-
veis, oportunistas ou casuísticos de perpetuação do 
poder nas mãos de quem quer que seja! 
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Ao contrário, nossa democracia é jovem, mas 
não admite, nem como hipótese, retrocessos antide-
mocráticos. Estou convencido: todos aqui, assim como 
a imensa maioria da população brasileira, reagiria à 
altura a qualquer tentativa que implicasse mudanças 
e retrocessos nas liberdades individuais, no Estado de 
direito e na democracia do nosso País.

Avanços, isto sim, eis que precisamos, nunca de 
retrocessos inadmissíveis. E avanços significam dar 
respostas às questões profundas que ouso repetir: 

Para onde vamos? 
Quais caminhos devemos trilhar? 
O que de fato queremos para o nosso País?
A regulamentação das regras sociais é uma cons-

tante no processo civilizatório da humanidade. Mesmo 
antes do advento da escrita, essa regulamentação já es-
tava esboçada, embora ainda no âmbito dos mores. 

Com a invenção da escrita, essas normas so-
ciais passaram a se constituir em Cartas Magnas, na 
busca de consagrar direitos e deveres dos cidadãos, 
com o intuito, este sim sobremaneira civilizatório, de 
afirmar a supremacia do interesse público sobre o in-
teresse privado.

Mas, Sr. Presidente, as Cartas Magnas, as Cons-
tituições possuem suas características. São imutáveis 
no que se refere aos esforços para aprofundar o pro-
cesso civilizatório, ao mesmo tempo em que podem e 
devem ser reformadas sempre que seus ditames se 
apresentem aquém da realidade social.

Permito-me neste ponto empreender uma breve 
referência de como as Constituições, dispositivos que 
organizam os Estados, sempre avançaram no sentido 
de responder às demandas das sociedades sem que, 
com isso, fossem corrompidas.

Cada Constituição reflete, assim, o espírito de 
seu tempo. As mais lembradas inscreveram anseios 
oriundos de revoluções. Refiro-me, como já perce-
beram, à inglesa, à francesa e à americana – todas 
cujo empenho sempre foi o de consagrar conquistas 
libertárias.

Detenho-me na Carta americana, consagrada 
como a Declaração de Virgínia, de 1776, erigida no 
calor da Independência dos Estados Unidos, com ape-
nas sete artigos. Não por acaso, recebeu, ao longo de 
mais 200 anos, apenas 27 emendas.

Apenas para ilustrar: na Carta inicial, manteve-
se a escravidão, e, mais relevante, não se admitiu a 
possibilidade de extingui-la, o que ocorreu somente 
em 1865 e 1870, com três Emendas Constitucionais: a 
13ª, a 14ª e a 15ª. Mesmo assim, foi pouco emendada 
e, ainda hoje, é paradigma de avanço nas sociedades 
contemporâneas.

A história das Constituições brasileiras caminhou 
por trilhas diversas. Essa história registra sete Cartas 
Magnas: uma na Monarquia e seis na República. A 
primeira, em 1824, foi outorgada por Dom Pedro I e 
trazia preceitos de moderado liberalismo.

Com a República, foi promulgada a de 1891, com 
nítida inspiração na Constituição americana. Vale dizer, 
inscrevendo, ainda que de maneira limitada, princípios 
democráticos, como eleições diretas para o Legislativo, 
maior autonomia dos Estados, voto universal, embora 
exclusivo para homens – veta-se, assim, a cidadania 
a mulheres, militares e analfabetos – e a separação 
entre Estado e Igreja.

E, como não poderia deixar de ser, em uma so-
ciedade em busca de seu aperfeiçoamento rumo à de-
mocracia, tivemos graves retrocessos. Basta lembrar 
a Constituição do Estado Novo, outorgada por Getú-
lio Vargas em 1937, sob a inspiração do fascismo. Na 
verdade, esta, a “Polaca”, não pode ser considerada 
uma Constituição, uma vez que foi o seu oposto ao 
instituir uma ditadura.

Para não me alongar, pedindo até desculpas 
por ter usado o tempo demasiado, e porque me fixei 
em retrocessos, menciono a Constituição de 1967, 
promulgada em Congresso após o Golpe Militar em 
1964. Embora já contivesse anacronismos, como o 
estabelecimento de eleições indiretas para mandatos 
majoritários e a instituição de um forçado e artificial 
bipartidarismo, foi ao limite da arbitrariedade com o 
Ato Institucional nº 5, de dezembro de 1968 – uma re-
vogação, na prática, da própria Constituição.

É por isso que merece o sinônimo de “Cidadã” a 
Constituição de 1988 – na verdade, uma afirmação do 
anseio da sociedade brasileira em retomar os caminhos 
que levem a um Estado democrático de direito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permitam-
me elencar esses fatos históricos que sei do conheci-
mento de todos, apenas porque, me parece, sustentam 
o argumento. A história das Constituições, penso, é 
uma história de reformas, para fazer com que as leis 
maiores, basilares, evoluam conforme evoluem os le-
gítimos anseios dos cidadãos. 

Tenho outra certeza: as seguidas e numerosas 
emendas constitucionais em nossa atual Carta Magna 
não são suficientes para responder às urgências do 
que chamei no início deste discurso de o Estado da 
Nação, nessa quadra. 

E, enfatizo, não se propõe aqui reformar a Cons-
tituição de 88 no que nela se constitui em avanço – 
propõe-se, isto sim, reformá-la nos aspectos em que 
a Lei Maior já se deixou ultrapassar pelas urgências 
da realidade.
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Trata-se de algo plenamente factível, democrático, 
legítimo e, mais relevante, acredito de maior eficácia, 
comparando-se ao intento de prosseguir os mesmos e 
nobres objetivos por meio de emendas constitucionais, 
sempre de lenta e, não raro, polêmica tramitação.

A erudita interpretação de nossos melhores ju-
ristas sustenta a tese que, repito, apresento apenas 
para a reflexão de todos:

A Constituição dispõe sobre a organização do 
Estado;

O Poder Constituinte pertence ao povo e é per-
manente;

A Assembleia Nacional Constituinte é a forma 
democrática e por excelência do Poder Constituinte;

A melhor doutrina distingue espécies de Poder 
Constituinte: o originário, como o é da Constituição de 
1988, e o derivado, que, entre outras prerrogativas, 
pode se caracterizar como Poder Revisor.

Esta é a proposição que aqui trago: a instituição, 
na próxima legislatura, de uma Assembleia Constituinte 
Revisora, que, ressalto, sob a luz da melhor doutrina 
jurídica, possa abrigar as prerrogativas de modificar, 
implementar ou retirar dispositivos de nossa Consti-
tuição atual.

Sempre – é preciso enfatizar – no espírito de 
adequá-la à realidade, sintonizá-la com as urgências 
do mundo contemporâneo, aperfeiçoá-la de acordo 
com os anseios dos cidadãos brasileiros.

E sempre a partir de uma ampla discussão – 
plural o suficiente para abarcar todas as correntes de 
pensamento que, tenho certeza, serão representadas 
no próximo pleito que se avizinha. 

E qual é o objetivo central dessa Constituinte 
Revisora? Produzir as reformas fundamentais para a 
modernização do Estado brasileiro. 

É inconcebível dispormos dos mais avançados 
sistemas tecnológicos, que movimentam a roda da so-
ciedade da informação, e continuarmos a trabalhar com 
ferramentas do passado nos campos da política, dos 
tributos, da previdência e das relações trabalhistas.

Não há como realizar tal escopo sem a ação, a 
intermediação, a dedicação, o ânimo, a disposição, en-
fim, de um corpo parlamentar voltado exclusivamente 
para a reforma do Estado brasileiro. 

Essa é a proposta que apresento neste instante 
para apreciação e discussão deste colegiado. 

As próximas eleições se configuram como uma 
oportunidade única. Dela emergirão as mulheres e 
os homens que, neste Congresso, terão a chance de 
debater o Estado que a Nação vive, o Estado de que 
a Nação carece. 

Sob esta crença, que é a crença do aperfeiçoa-
mento da nossa democracia, faço a presente proposta: 

promover pela via constitucional as reformas de que 
o Brasil precisa, dotar o Estado de instrumentos que 
permitam melhorar os serviços básicos de saúde, de 
educação, de segurança, de previdência, dotar o Esta-
do de mecanismos legais que permitam fazer da ativi-
dade político-partidária um valor capaz de fortalecer a 
democracia e legitimar a representação popular. É isso 
que proponho e, para isso, solicito o apoio de todos 
os Senadores e Deputados, porque este é o anseio 
da Nação brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Faustino, o 
Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB) 
– Obrigado, Senador João Faustino, de quem tivemos a 
honra de ouvir um pronunciamento com lucidez, visão 
e compromisso para com País e, em particular, para 
com o Rio Grande do Norte.

Para uma comunicação inadiável, convido o Sr. 
Senador Acir Gurgacz para fazer seu pronunciamen-
to.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB) 
– Ninguém acerta o seu nome, não é Senador?

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Mas 
está muito próximo, Presidente. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e cole-
gas que nos ouvem pela TV Senado, antes de entrar 
no tema que trago aqui hoje nesta Casa, quero fazer 
uma homenagem ao Dia do Advogado e ao Dia do 
Estudante.

Parabenizo todos os estudantes do Brasil, lem-
brando que estudante não é apenas aquele que está 
nas escolas ou universidades. Ser estudante é prati-
camente um estado de espírito, é ter uma constante 
disposição para o aprendizado, ainda mais nos dias de 
hoje, em que a Internet e outros meios de comunicação 
facilitam ao extremo o acesso às informações. 

Ser estudante é querer buscar sempre mais co-
nhecimento, estar disposto a não apenas consumir 
dados prontos, conceitos pré-fabricados, mas, sim, 
desenvolver também a valiosa prática que os edu-
cadores chamam de “aprender a aprender”. Assim 
se define o estudante, que pode ter sete ou setenta 
anos de idade.

Parabéns, portanto, a essas pessoas sedentas de 
conhecimento, aos estudantes de todo o Brasil.

Parabenizo também os advogados e magistrados, 
neste que é o seu dia, lembrando o papel fundamental 
desses profissionais para a manutenção do Estado de-
mocrático de direito no Brasil, lembrando também do 
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compromisso ético de cada um desses profissionais 
em exercer suas atividades dentro do mais elevado 
grau de respeito aos direitos coletivos.

Falo isso porque o Direito, assim como a Política, 
é uma atividade que caminha sempre sobre um fino 
fio de uma navalha, que lida com a vida da sociedade 
e com, muitas vezes, a definição do que é certo e do 
que é errado. 

Esse, Sr. Presidente, é um papel que nunca deve 
ser subestimado. É de importância e de responsabili-
dade supremas e exige da pessoa que o exerce uma 
honestidade, uma consciência e uma humildade ím-
pares. É muito fácil para o ser humano se deixar le-
var pelas vaidades e pelo individualismo. Por isso, o 
valor elevado da ética para essa profissão, para essa 
atividade.

Neste dia de hoje, exalto esses valores como fun-
damentais para os profissionais de Direito e os destaco 
para os estudantes que frequentam hoje as cadeiras 
dos cursos de Direito em todo o País, para que os te-
nham como uma chama a iluminar o seu caminho ao 
longo de toda uma vida profissional. Um duplo para-
béns, portanto, tanto para os advogados e magistrados 
quanto para os estudantes dessa profissão.

Entrarei agora no assunto que me trouxe aqui hoje. 
Eu fiquei impressionado com uma reportagem que li, 
no sábado, na Folha de S.Paulo, comentando a fraca 
presença dos candidatos a Presidente da República 
na Região Norte do Brasil. Até a data da publicação da 
matéria, no último final de semana, os três principais 
candidatos haviam ido à Região Norte apenas quatro 
vezes desde o início oficial da campanha deste ano. Mi-
nas Gerais, como revela a reportagem, havia recebido 
os presidenciáveis 22 vezes; São Paulo, por sua vez, 
foi cenário de visita dos candidatos por 37 vezes.

É um tanto quanto triste ver uma estatística como 
essa, já quase no meio do mês de agosto, faltando tão 
pouco tempo para as eleições. Espero, realmente, que 
isso não signifique uma desconsideração com relação 
aos cerca de 10 milhões de eleitores e 25 milhões de 
habitantes da Amazônia, tanto quanto não signifique 
um certo descaso para com a importância dessa re-
gião do nosso País.

O estranho é que a Amazônia tem sido pauta de 
muitos discursos de candidatos, falando da necessidade 
de sua preservação, de fazer isso ou aquilo na nossa 
região. Para falar a verdade, isso demonstra até mes-
mo um desconhecimento da nossa região, de nossas 
reais necessidades por alguns dos candidatos.

Hoje, além de contar com 10 milhões de eleito-
res, a região Amazônica tem uma pujante produção, 
tanto industrial, quanto agroindustrial. Para se ter uma 
ideia, a Região Norte contribui com 5% do PIB nacio-

nal, totalizando mais de R$133 bilhões. Rondônia, meu 
Estado, participa com 12% da arrecadação da região. 
A indústria, por exemplo, da Zona Franca de Manaus 
abriga hoje mais de 500 empresas, que garantem mais 
de 300 mil empregos diretos, apenas no Estado do 
Amazonas, que faturou US$24 bilhões em 2009.

Em Rondônia, a agroindústria cresce com grandes 
exportações de carne e de café, e o Estado se pre-
para para transformar-se em um importante elo para 
o escoamento da produção de soja do Mato Grosso 
através do Oceano Pacífico.

Por isso, diante dessa capacidade de produção 
agroindustrial, que cresce ao mesmo passo em que 
reduz o desmatamento criminoso na região, e tam-
bém diante do potencial de consumo da integração 
da economia nacional, a Região Norte pode, deve e 
precisa ter um tratamento diferenciado dentro do novo 
Governo Federal. Os nossos produtores rurais, por 
exemplo, independentemente de serem grandes ou 
pequenos produtores, merecem o respeito das nos-
sas entidades de fiscalização ambiental, assim como 
o acesso às entidades que fomentam a agricultura e 
outras atividades do campo. 

Em matéria publicada ontem, também na Fo-
lha de S.Paulo, fica claro que o desmatamento vem 
caindo na Amazônia, e há índice de redução em torno 
de 49%, ou seja, um freio muito grande no desmata-
mento da região Amazônica. O mesmo estudo aponta, 
no entanto, uma mudança no perfil do desmatamen-
to, que vem acontecendo na maioria das vezes feito 
em derrubadas pequenas. Esse é o tipo de atividade 
que sabemos que ocorre e é realizada hoje pelos pe-
quenos agricultores com menos recursos, porque os 
grandes produtores não promovem mais derrubadas. 
Essa é uma situação já controlada e confirmada pelo 
ex-Ministro do Meio Ambiente.

A contenção dessas pequenas derrubadas será 
feita com a regularização da situação dos pequenos 
produtores, muitos prejudicados por uma legislação 
ambiental pouco flexível, que deixa nossos pequenos 
produtores da Amazônia, em Rondônia em especial, 
sem condições de contar com apoio estatal para fi-
nanciamentos. Isso, por mais absurdo que pareça, 
só vem gerando um círculo vicioso que acaba perpe-
tuando os pequenos desmatamentos irregulares na 
região Amazônica.

É preciso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
olhar para a Região Norte do Brasil não apenas com 
olhos preservacionistas, enxergando o verde que apa-
rece no mapa como se fosse uma coisa só, única, sem 
gente e cidades lá dentro. A Amazônia não é uma só, 
não tem uma vegetação única e tem uma grande po-
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pulação que precisa contar com um desenvolvimento 
sustentado. 

Cito aqui o exemplo das usinas do rio Madeira, tão 
defendidas pelo Governo Federal. Uma obra de grande 
importância para todo o País, que gerou, sem sombra 
de dúvidas, um grande impulso econômico em Rondô-
nia, especialmente na capital, Porto Velho. Quem viu a 
nossa capital em 2006 e 2007 e a vê agora em 2010 
se surpreende com os avanços, com o crescimento do 
setor imobiliário e comercial, da indústria e de serviços. 
Chamo a atenção também para o aumento da popu-
lação. Motivadas pelas obras das usinas, pelas ofer-
tas de emprego, pelas oportunidades comerciais que 
surgiram com a construção do complexo do Madeira 
e de toda a infraestrutura ao redor das obras, muitas 
pessoas chegaram ao Estado, mas a grande preocu-
pação é com o depois, com o término dessas obras, 
com o desemprego que isso pode gerar em Rondônia, 
principalmente na nossa capital, Porto Velho.

Rondônia já passou por outros ciclos econômi-
cos que não tiveram continuidade e sabe muito bem 
os ricos embutidos nisso. Com as obras das usinas 
do Madeira, isso deve ser diferente. Temos uma data 
para o final desse ciclo e precisamos estar prontos 
para quando esse dia chegar. 

Mas é necessário que comecemos já a trabalhar 
nesse sentido. 

A próxima pessoa a assumir o cargo de presidente 
da República deve ter em mente que a região Amazô-
nica, em sua totalidade, não pode ser vista como uma 
grande área de preservação permanente, porque há 
mais de 24 milhões de pessoas lá dentro. É necessá-
rio enxergar a Região Norte e o meio ambiente de lá 
através da ótica da conservação, e a economia de lá 
com a intenção de gerar um crescimento sustentável. 
Dou o exemplo dos recursos destinados pelos consór-
cios que estão executando as obras das usinas do rio 
Madeira. O que está sendo feito com esses recursos? 
Será que estão sendo aplicados para gerar um novo 
ciclo econômico na região de Porto Velho? 

Já está mais do que na hora de o Governo do 
Estado e o Governo Federal sentarem-se para deline-
ar como será o futuro de Rondônia. Está na hora de 
os Governos de cada Estado da Região Norte senta-
rem-se junto com o Governo Federal para planejar o 
futuro. Está na hora de todo o Norte, junto, olhar para 
o futuro com a urgência que ele pede, para evitar que 
paguemos o conhecido preço do encerramento de um 
ciclo econômico sem o encadeamento de outro, de 
forma segura e planejada, a gerar emprego e renda 
para aquelas pessoas que hoje trabalham nas usinas 
do Madeira. 

É fácil falar de preservação querendo parecer 
bem para a mídia internacional quando não se tem a 
necessidade de estar diariamente, semanalmente que 
seja, prestando contas a uma população que tem ne-
cessidades básicas não atendidas. O candidato diz que 
vai preservar a Amazônia a qualquer preço, mas não 
tem de encarar o amazônida, que tem o mesmo direito 
do brasileiro que vive em Curitiba, em Florianópolis, no 
Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Guarujá.

Temos uma imensa responsabilidade com re-
lação à floresta Amazônica, mas temos uma respon-
sabilidade maior ainda com as pessoas que lá vivem. 
Não podemos deixar a Amazônia daqui a alguns anos, 
assim como farão as empresas que estão construindo 
as usinas do rio Madeira, e ir para outras cidades, seja 
o Rio de Janeiro, seja São Paulo, seja o Nordeste do 
Brasil. Nós continuaremos lá na Região Amazônica.

Por isso, temos de entender que temos de elevar 
a qualidade de vida na região Amazônica, levar sane-
amento básico, levar emprego, levar indústrias não 
degradantes, levar bons salários, levar saúde, levar 
educação, levar, enfim, um desenvolvimento susten-
tado para a Região Amazônica, especificamente para 
o meu Estado, Rondônia.

Para isso, um bom primeiro passo, quem sabe, 
seria, senhores candidatos, senhoras candidatas à 
Presidência deste imenso País, encontrar um equilíbrio 
de agenda nas suas visitas, comparecendo à Amazô-
nia para entender o seu povo, as suas necessidades, 
a sua vocação, as suas potencialidades. 

Um segundo - mas não menos urgente - passo 
seria estabelecer já uma política federal para o fomen-
to de um ciclo econômico sustentado em Porto Velho 
,para que a capital do meu Estado não caia no vácuo 
após o término de uma obra federal tão valiosa e tão 
importante para todo o nosso País.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, esse era o 
tema que eu queria trazer para hoje: a importante obra 
das usinas do Madeira. Mas precisamos cuidar para 
que, no futuro, não haja um desemprego decorrente 
dessa obra tão importante para nós de Rondônia e 
para todo o nosso Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Obrigado, Senador.
Com a palavra, na ordem dos inscritos, a Sena-

dora Níura Demarchi, do PSDB de Santa Catarina. 
(Pausa.)

Registro com satisfação a presença do Deputa-
do Estadual José Aldemir, do meu querido Estado da 
Paraíba, esse amigo, essa grande liderança do nosso 
querido sertão, da minha terra, nossa pequena Jatobá, 
e de todo o sertão paraibano.
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A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia 
bastante especial para o País, um dia bastante especial 
para os juristas deste País. Como Dia do Advogado e 
Dia do Estudante, eu gostaria de fazer uma pequena 
lembrança do curso de Direito, que surgiu após a In-
dependência do nosso País.

Os debates na Assembleia Constituinte e depois 
na Assembleia Legislativa em prol da criação dos cur-
sos jurídicos, em 11 de agosto de 1827, em São Paulo 
e Pernambuco, propriamente em Olinda, e o Instituto 
dos Advogados Brasileiros foi criado em 1843, com o 
objetivo de constituir uma Ordem dos Advogados do 
Império até então. Somente após a Revolução de 1930, 
instalado o Governo provisório, em 18 de novembro 
de 1930, foi criada a OAB, época em que advogados 
e juristas já participavam ativamente da movimenta-
ção em torno da renovação e das mudanças na polí-
tica do País.

Essa era a chamada República Velha. Como o 
advogado zela pela ordem jurídica das instituições, os 
meus parabéns neste momento e neste dia.

Mas o que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, é que, se existe 
um tema a que devemos dedicar atenção redobrada 
nos dias atuais, é aquele que trata do relacionamento 
entre o Estado e os cidadãos.

Todos sabemos, é claro, que quanto mais sau-
dável esse relacionamento, quanto maior a observân-
cia aos direitos e às garantias fundamentais previstos 
em nossa Constituição mais forte será a nossa demo-
cracia, mais sólidas haverão de se tornar as nossas 
instituições.

Mas digo que o tema merece uma atenção es-
pecial, Sr. Presidente, porque o Governo Federal vem 
se notabilizando por adotar, a todo momento, ações 
e ideias que colidem frontalmente com o princípio de 
que as liberdades individuais representam o valor 
maior a ser preservado como condição imprescindível 
da cidadania.

Assim, as interferências do Poder Público sobre 
a vida das pessoas vão se sucedendo. Às vezes, de 
forma sutil, outras vezes da maneira mais escancara-
da possível.

A mais notória delas, evidentemente, foi o Decreto 
Presidencial nº 7.037, de 21 de dezembro do ano pas-
sado, o tal Programa Nacional de Direitos Humanos.

Felizmente, Senador Alvaro Dias, tão veementes 
foram as reações da sociedade ao malfadado decreto 
que ele acabou morrendo na casca.

A população brasileira deu-se conta de que dizer 
“sim” àquele texto significava ferir de morte a liberdade 

de expressão, permitindo o fechamento arbitrário de 
emissoras de rádio e televisão, tirando de circulação 
jornais e revistas pelo simples fato de terem opinião 
contrária à dos donos do poder. A população brasileira 
deu-se conta de que dizer “sim” àquele texto significa-
va abolir o direito de propriedade, na medida em que 
eventuais conflitos agrários e urbanos estariam sem-
pre sujeitos a uma mediação feita sabe-se lá por quem 
e com que propósitos. A população brasileira deu-se 
conta, enfim, de que dizer “sim” àquelas centenas de 
páginas eivadas de espírito autoritário significava abrir 
mão simplesmente do Estado democrático de direito.

Mas há a expressão, Sr. Presidente, de que o uso 
do cachimbo faz a boca torta. De forma que, mesmo 
enfrentando, na maioria das vezes, uma oportuna e 
justa resistência da opinião pública a seus desígnios, o 
Governo Federal sempre aparece com novas manobras, 
todas destinadas a minar as liberdades individuais.

As tentativas de patrulhar os meios de comuni-
cação, o desejo de intervir até na produção artística 
e cultural, o aparelhamento, infelizmente, dos órgãos 
públicos, um cerco feroz a qualquer posição que não 
seja bajuladora, o flerte escancarado com regimes to-
talitários, um flerte também ao lado da ilegalidade, um 
certo desdém com nações e pessoas que defendem o 
caminho da liberdade, nessas, Srªs e Srs. Senadores, 
e em muitas outras iniciativas do Governo Federal, 
vamos encontrar o gene do autoritarismo. São todas 
medidas da mesma estirpe, eivadas do mesmo ranço 
antidemocrático.

Quero falar aqui, senhores, até com certo senti-
mento e com dificuldade de interpretar o que vem de 
longa data. Esse projeto de lei, na verdade, é um decreto 
do Congresso Nacional, nós tivemos a apresentação 
do decreto, aqui, pela Deputada Federal Maria do Ro-
sário, que tornaria um decreto do Congresso Nacional, 
da Lei nº 6.654, de 2003. E é interessante que, desde 
2003, Sr. Presidente, isso vem ao Congresso Nacio-
nal – que não chegou ainda a esta Casa, e certamen-
te chegará. É um projeto que cuida de alterar a Lei nº 
8.069, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
mas há sete anos havia essa proposição.

É muito interessante que há muitos projetos que 
se dizem de direitos humanos e que aparecem no âm-
bito do processo legislativo em momentos eleitorais, 
como esse que acabou de chegar ao Congresso Na-
cional. E não o faz, Sr. Presidente, para corrigir as dis-
torções que vêm sendo observadas ao longo desses 
vinte anos. Na verdade, embora de forma fictícia ostente 
objetivos mais nobres, a proposta de aperfeiçoamento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente apresentada 
pela Lei nº 2.654 restringe-se a uma medida: colocar 
fora da lei a palmada e punir os pais que se atrevem 
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a utilizá-la como instrumento pedagógico. Trata-se, Sr. 
Presidente, com temor esta questão. Mas quero trazer 
aqui um debate aprofundado, que o Brasil passou a 
exercer a partir do último mês, de que é importante que 
tenhamos a clara noção do que acontece em período 
eleitoral, tratando-se de direitos humanos.

Tentando ser didático, o projeto de lei, o decre-
to, estabelece o conceito de castigo corporal: (abro 
aspas) “ação de natureza disciplinar ou punitiva com 
o uso da força física que resulte em qualquer grau de 
dor e/ou lesão à criança ou adolescente”. Isso é sério. 
E diz também o que se deve entender por tratamento 
cruel ou degradante: (abro aspas) “Toda conduta que, 
entre outras, diminua, humilhe, ameace gravemente 
ou ridicularize a criança ou o adolescente”. 

Sem prejuízo de outras sanções cabíveis – vejam 
bem, Srªs e Srs. Senadores –, o “desalmado” pai e a 
“desalmada” mãe que derem uma palmadinha no filho 
para que ele não insista em colocar o dedo na toma-
da elétrica, ou para que não machuque o coleguinha, 
ficam sujeitos a uma ou mais das seguintes medidas: 
advertência; encaminhamento a programa oficial ou 
comunitário de proteção à família – onde é que está a 
estrutura, Sr. Presidente, para esse tipo de decreto? 
–; encaminhamento a tratamento psicológico ou psi-
quiátrico; encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação; e obrigação de encaminhar a criança ou o 
adolescente a tratamento especializado.

Ora, vejamos, nosso País hoje com grandes di-
ficuldades de atendimento na questão da segurança 
pública, do controle à marginalidade, ao banditismo, à 
criminalidade. Seria apenas cômico, Sr. Presidente, se 
não vislumbrássemos nessa proposta mais uma tenta-
tiva solerte, ainda que canhestra, de impor ao cidadão 
comum os humores do Estado. O Estado deve prote-
ger. Se depender dos atuais ocupantes do Planalto, 
o Governo Federal terminará por ditar a cada cidadã 
e a cada cidadão deste País não somente a maneira 
de educar os filhos, mas também o que comer, o que 
vestir, onde estudar, onde passar férias, enfim, a que 
filme assistir e, possivelmente, em quem votar. Daqui 
a pouco virá com uma sanção punitiva a orientação 
sobre em quem devemos votar.

É evidente – e nem seria preciso que eu fizesse 
essa observação – que ninguém aqui está defenden-
do a violência. Muito menos eu, mãe de quatro filhos, 
avó, e dona de princípios morais nascidos dentro da 
minha casa. Não defendo nenhum tipo de mau trato a 
quem quer que seja.

Ocorre, porém, que para atender a essa preocu-
pação da sociedade com a integridade física e emo-

cional de nossas crianças e adolescentes já temos a 
nossa própria Constituição Federal. E ali é garantida, 
sem sombra de dúvida, a integridade física e moral 
da nossa criança. O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente veio apenas para regulamentar. Já temos o 
Código Civil, Do Direito das Obrigações, dos modos 
de fazer, dos modos de se cumprir a obrigação civil, e 
um Código Penal que pode ser acionado sempre que 
necessário. Qualquer tipo de violência tem que ser 
abominada no País. 

No mais, qualquer intervenção adicional do Es-
tado representa uma absurda agressão à autoridade 
da família, essa mesma autoridade que permite aos 
pais escolherem a formação ética e moral que desejam 
proporcionar a seus filhos. Se há educação no País, 
certamente, essa educação moral será passada, com 
certeza, ao pai que tem amor ao seu filho e à mãe que 
tem amor ao seu filho. 

Quero relatar aqui artigo publicado na revista 
Veja da semana passada, em que Lya Luft, respeita-
da escritora do nosso País, ressalta sua preocupação 
com a interferência em assuntos tão pessoais quanto 
a educação dos filhos. Diz a escritora: 

A mim o tema “palmada” parece um pou-
co ridículo, num momento de eleições iminen-
tes, quando precisamos estar sérios, lúcidos, 
focados no assunto “quem vai nos governar 
nos próximos quatro anos, como, com que 
idéias e meios”. Crianças e jovens, filhos em 
geral, já são protegidos por leis suficientes. 
Se elas não forem respeitadas e sua quebra 
não for punida, não vai adiantar nada inventar 
novidades. 

Em outro trecho, a autora completa: 

Como as coisas entre nós, e neste vasto 
mundo, andam mais para confusão e doideira 
do que para lucidez e serenidade, como esta-
mos mais violentos, policialescos, alucinados, 
assustados e assustadores do que firmes, ele-
gantes, sábios, pacíficos e ordenados, tudo 
pode ser esperado, [Srs. Senadores] tudo é 
possível, e vamos nos habituando a viver na es-
tranheza, na esquisitice, protegendo-nos como 
podemos de atos, fatos e ideias bizarros.

Afinal, são muitas as tentações e muitos os ris-
cos a que nossas crianças, nossos adolescentes, 
nossos jovens estão sujeitos. E todos sabemos que 
muitas vezes a melhor maneira de afastá-los dessas 
tentações e desses riscos é agir com firmeza e deter-
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minação, temperados – é claro – pela força do amor 
do pai e da mãe.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
cuidemos de repelir com veemência todas essas ten-
tativas de intromissão do poder público em nosso co-
tidiano. Tiremos o peso do Estado definitivamente das 
costas dos cidadãos. O nível maior de consciência do 
povo brasileiro o credencia a repudiar o oportunismo 
eleitoral.

Observados os limites da Constituição e das leis 
– e nunca é demais repetir que devemos ficar atentos 
para que essas leis não se tornem demasiado intrusi-
vas –, que cada pessoa possa fazer livremente suas 
escolhas e definir livremente o rumo que pretende dar 
à sua vida.

Observe-se, Sr. Presidente e Senador Belini Meu-
rer, defensor da educação, que os pais brasileiros fi-
zeram seu dever de casa, colocaram os filhos na es-
cola. Nós vemos esse avanço da obrigatoriedade nos 
filhos na escola. E isso foi uma conquista. Esse sim é 
o dever de interferência do Estado. Esse sim é o de-
ver de interferência que nós precisamos do nosso Es-
tado forte, para que as instituições não tão sóbrias e 
não tão importantes para o País venham tomar conta 
desse processo.

Que se assegure, incondicionalmente, Srs. Se-
nadores, a liberdade de expressão, que se permita a 
união civil entre pessoas do mesmo sexo, ora, que não 
se questione a autoridade dos pais, que não se utiliza 
a máquina pública para o debate de questões artificiais 
e invasoras da livre iniciativa, seccionando nossa so-
ciedade em classes, raças ou religiões, que o Estado 
utilize seu tempo e seu dinheiro – na verdade, nosso 
dinheiro – no tratamento daquelas questões que, efe-
tivamente, têm a ver com o bem-estar da população, 
como a segurança pública, a educação, a saúde, os 
transportes, enfim... 

Tomemos como exemplo, Sr. Presidente, a ques-
tão da segurança pública. E, no âmbito da segurança 
pública, apontemos o olhar para uma questão ainda 
mais especifica: a violência contra a mulher. Mesmo 
com a entrada em vigor, há quatro anos, da Lei Ma-
ria da Penha, os números da violência de gênero em 
nosso País continuam assustadores. E por quê, Srs. 
Senadores? Porque, na contramão, não existe o pro-
cesso de proteção à denuncia e de proteção a esse 
tipo de violência. A cada dia, Srªs e Srs. Senadores, 
dez mulheres são assassinadas no Brasil. Repito: a 
cada dia, em nosso País, dez mulheres são assassi-
nadas. A estrutura de proteção, onde é que ela está? 
Notabiliza-se ainda o Estado brasileiro pela entrada 

tão fácil das drogas que assolam as vidas das nos-
sas famílias. 

Aqui quero fazer um grande parêntese, Sr. Pre-
sidente, e dizer que, se para salvar o meu filho da 
violência, se para salvar os filhos desta Nação contra 
a entrada do crack na porta das nossas escolas, a 
entrada da violência em nossas escolas, certamente, 
o peso da mão de um pai que ama o seu filho deverá 
se valer, porque não podemos deixar que esse filho 
se perca no meio do caminho. 

E é neste sentido, Sr. Presidente, o meu pronun-
ciamento, da liberdade que tem esse pai de segurar 
o seu filho para que ele não se perca no mundo das 
drogas, como está aqui. Nossas fronteiras precisam ser 
protegidas, o Estado brasileiro precisa ser protegido 
contra a entrada absurda das drogas e de tantas outras 
formas de criminalidade, como o contrabando, a prosti-
tuição infantil e tantas outras que devemos combater.

Na seção “Carta ao Leitor”, da revista Veja desta 
semana, com o título “O Apedrejamento dos Direitos 
Humanos”, é evidenciado que a predisposição teóri-
ca para tratar direitos humanos como mercadoria ba-
rata não falta em certas alas radicais da diplomacia 
brasileira. Um dos expoentes desse pensamento é o 
embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, atualmen-
te ocupando a Secretaria de Assuntos Estratégicos. 
Guimarães diluiu o conceito universal ao dar-lhe um 
complemento geográfico, chamando-o de “direitos hu-
manos ocidentais”. Sua defesa, escreveu o Ministro, 
seria apenas uma política que dissimula “com sua lin-
guagem humanitária e altruísta as ações táticas das 
grandes potências em defesa de seus próprios inte-
resses estratégicos”. 

Difícil conviver com isso, Sr. Presidente.
Mazelas igualmente graves, igualmente merece-

doras de toda a atenção do setor público e da socie-
dade, vamos encontrar em outros campos. No campo 
da educação, por exemplo. Hoje, nossos professores 
sentem necessidade de uma maior valorização do seu 
trabalho no magistério. Há, hoje, uma predisposição 
iminente de que tudo pode, de que alguns valores não 
são mais necessários. No meu Estado também aconte-
ce, Sr. Presidente, acontece, Srs. Senadores, de nós, 
professores, sermos agredidos em sala de aula. Isso 
nós devemos repudiar.

É para questões desse tipo, Sr. Presidente, que 
se deveria voltar toda a atenção do Governo Federal. 
Porque são essas, verdadeiramente, as questões que 
interessam ao Estado brasileiro. Manobras diversionis-
tas, como a Lei da Palmada, evidentemente, não foi 
trazida pelo Governo, pelo Planalto Central, de certa 
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forma, pelo Presidente, sua equipe, seus Secretários, 
seus Ministros, mas veio trazida em uma discussão, 
em um momento eleitoral que a ele se oportuniza. E 
isso é muito complicado. 

Manobras diversionistas como a Lei da Palmada 
e tantas outras que de igual maneira podem interessar 
aos donos de poder em sua ânsia de controlar cora-
ções e mentes. Não podemos deixar que esse tipo de 
atitudes e decretos invadam o Parlamento brasileiro, 
o maior Parlamento, aquele que, constitucionalmente, 
há mais de vinte anos, promulgou uma Constituição 
cidadão e que agora vem trazendo leis absurdas para 
combater a liberdade individual. Ora, vejamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Se-
nadores.

Muito obrigada. 
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me 

um aparte, Senadora Níura.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 

não, Senador Alvaro Dias. 
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Eu estava 

ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exª e a 
cumprimento pela oportunidade. A violência cresce de 
forma avassaladora no Brasil e assusta a todos nós. 
Isso está repercutindo na campanha eleitoral. É bom 
ver os candidatos assumindo compromissos em rela-
ção à segurança pública no País. Nosso candidato, por 
exemplo, José Serra, assume o compromisso de criar o 
Ministério da Segurança Pública, dando status, portan-
to, de Ministério às ações que devem envolver todos os 
setores destinados a oferecer segurança à população. 
Um Ministério que catalise as aspirações da população 
em relação a viver com maior tranquilidade, envolvendo 
os Estados e os Municípios, estabelecendo uma inte-
gração maior entre os vários instrumentos destinados 
a oferecer segurança pública: o Exército, na faixa de 
fronteira; a Polícia Federal; a Polícia Militar; a Polícia 
Civil; os Governos estaduais; os Governos municipais. 
Creio que o crescimento da marginalidade no Brasil... 
E nós constatamos nos nossos Estados. Certamente, 
em Santa Catarina não é diferente. No Paraná, houve 
um crescimento assustador, nesses últimos meses, 
da violência, não só na capital, também no interior. E 
o Paraná é sujeito às influências da faixa de fronteira, 
o que agrava a situação, especialmente no que diz 
respeito ao tráfico de drogas, que foi referência feita 
também por V. Exª. Então, a criação desse Ministério, 
com a adoção de um programa competente, com re-
cursos destinados à área, é fundamental para reduzir 
os índices de violência no Brasil. E V. Exª está de pa-
rabéns pelo pronunciamento.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador Alvaro Dias, pelo seu aparte. Quero di-
zer, Senador Alvaro Dias, que realmente esperamos 
do futuro Presidente do Brasil, o ex-Governador José 
Serra, que ele crie, como o senhor mesmo disse, o 
Ministério da Segurança Pública.

Nós acreditamos que os mecanismos do Estado, 
o mecanismo de governo, de um governo sério, de que 
se tratará a partir de 2011 no Brasil, fará realmente a 
diferença, a diferença que as famílias brasileiras que-
rem. E que os temas não se tornem apenas temas 
em torno de direitos humanos, tão propalados, mas 
que, na contrapartida, não têm os mecanismos que 
o Estado tem que oferecer para a grande proteção e 
para a estrutura. 

Obrigada, Senador, pelo seu aparte.
Obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Níura De-
marchi, o Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Meus cumprimentos à Senadora Níura Demarchi, 
pelo pronunciamento que traz a esta Casa na tarde 
de hoje.

Com a palavra agora, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Cícero Lucena, do PSDB da Pa-
raíba. Em seguida, o Senador Eduardo Suplicy e, em 
seguida, alternando, pela liderança do PDT, Senador 
Cristovam Buarque. 

Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permitam-
me fazer este comunicado em meu nome e em nome 
do Deputado Estadual José Ademir, que aqui também 
se encontra. 

Na última segunda feira, em uma manhã nubla-
da e triste, a Paraíba deu seu último adeus a um dos 
seus filhos mais determinados e aguerridos. Ele re-
sistiu e perseverou em todos os projetos que abraçou 
ao longo dos seus 76 anos de vida. Refiro-me ao jor-
nalista Josélio Gondim, um idealista e empreendedor 
que deixou sua marca na comunicação da Paraíba e 
do Nordeste através das inúmeras publicações que 
fundou, comandou, coordenou. A força com que se 
empenhava em seus projetos rendeu-lhe o apelido 
de Leão do Norte.
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Pai de cinco filhos – Tereza Cristina (Tina), Cláu-
dia, Josélio Júnior, Elizabeth e Ana –, Josélio cuidou, 
ele próprio, desde cedo, de construir seus caminhos. 
Buscou, enfrentou e venceu desafios. Foi um jovem 
adolescente que, sozinho, aos 17 anos, bateu à porta 
de Assis Chateaubriand, então Senador da República 
eleito pela Paraíba e já um dos homens mais podero-
sos do Brasil, no início da década de 50, em face do 
verdadeiro império de comunicação que montara no 
País. Ao receber de presente um retrato em óleo em 
sua homenagem, Chateaubriand enalteceu o talento 
do jovem pintor e lhe conseguiu uma bolsa de estudos 
no Museu de Arte de São Paulo.

Ocorreu, porém, que o destino reservado a Jo-
sélio não era precisamente o das artes traçadas pelos 
pincéis, mas sim a arte da pena do jornalismo. Essa 
confirmação viria em pouco tempo: inspirado na tra-
jetória de seu grande líder, Josélio trocou os pincéis 
pela caneta e passou a trabalhar na imprensa, atuando 
à época em grandes veículos de comunicação, como 
o Diário de São Paulo, O Jornal do Rio de Janeiro 
e outros veículos impressos vinculados aos Diários 
Associados, como, por exemplo, o jornal O Norte, 
na Paraíba.

O jornalista Josélio Gondim foi um dos pioneiros 
do jornalismo em revista no Brasil. Ele fundou as re-
vistas Tudo, O Espelho e O Sol. A Tudo lhe rendeu 
uma demanda jurídica com a importante Time. Sob 
alegação de “semelhança gráfica e desvio de clien-
tela”, a publicação americana primeiro entrou com 
processo para Josélio “desfigurar” a sua revista, mas 
depois propôs uma composição. Nem mudanças grá-
ficas, nem acordo: Josélio resolveu vender a revista 
ao amigo Josemar Toscano Dantas.

Mas, entre os seus maiores feitos, o próprio Jo-
sélio tinha uma preferência: a revista A Carta, que nós 
recebíamos e com que nos deliciávamos semanalmente. 
A pequena e respeitada publicação paraibana deu um 
furo jornalístico nacional como único veículo a antever 
a renúncia do então Presidente Collor, hoje Senador 
nesta Casa e um dos amigos de quem Josélio dizia 
mais se orgulhar. Entre onze Presidentes da Repúbli-
ca com quem conseguiu conversar ou que conseguiu 
entrevistar em sua trajetória, ele citava também dois 
outros de quem desfrutara relações de amizade: Jus-
celino Kubitschek e Jânio Quadros. 

Dono de uma memória invejável, Josélio sempre 
foi de compartilhar com os amigos suas experiências 
de vida. E permitia-se, assim, descontraído, nas rodas 
de conversas, dividir conhecimento, socializar infor-
mações de bastidores de parte da história política da 

Paraíba e também de muitos momentos marcantes da 
vida política nacional.

Mas, muito mais que essas incontáveis narrati-
vas verbais, Josélio deixou também, por escrito, seus 
registros para a posterioridade. São três livros: Sob 
o Sol do Nordeste; Eu Nu a Caminho dos Elefantes 
e Cadeira de Rodas – nas Ante-Salas da Morte. São 
testemunhos políticos, passagens e visões de sua tra-
jetória profissional e de sua vida pessoal.

Transparente, determinado, aguerrido, irrequieto, 
provocador. De tudo isso um pouco era feito nosso Leão 
do Norte, que será lembrado assim por duas de suas 
filhas, Cláudia e Tina: “É um exemplo de dignidade que 
nós carregamos”, definiu Cláudia. “Ele mostrou que o 
que faz a diferença são os gestos: não tem preço o que 
fez por nós e por seus amigos”, completou Tina.

Devo dizer que tive o prazer e a alegria da convi-
vência com Josélio. Ele costumava frequentar um res-
taurante, em João Pessoa – José Aldemir se lembra 
muito bem –, chamado Adega do Alfredo. Tinha sua 
mesa, sua cadeira e seus amigos, que sempre esta-
vam lá, para conversar e dividir seus conhecimentos e 
suas experiências. Com certeza, na sexta-feira, estarei 
na Adega do Alfredo. Mas posso dizer, desde já, que 
naquela mesa estará faltando ele.

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

– Muito bem, Senador Cícero Lucena.
Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Su-

plicy, do PT pelo Estado de São Paulo. Falará pela 
ordem de inscrição. 

Em seguida, pela Liderança do PDT, falará o Exmº 
Senador Cristovam Buarque.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, gostaria, primeiro, de registrar aqui 
a resposta que recebi do Presidente João Sayad, da 
Fundação Cultura:

Querido Senador Suplicy, 
1. Desculpe lhe responder tão tarde. 
2. Obrigado pelo apoio no Senado. 
3. Quanto ao Programa “Manos e Minas”, 

a decisão não tem nada contra o hip hop ou 
a música da nossa juventude. A idéia é apre-
sentar um programa de música diário, onde 
estará o hip hop.

4.Tempos difíceis com muito calor e pou-
ca luz.

Grande abraço. 
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João Sayad.

Agradeço a atenção do Presidente da Fundação 
Padre Anchieta e espero que possa, de fato, haver 
continuidade para os cantores e compositores, tanto 
do hip-hop, quanto do rap e das demais formas de 
canções populares brasileiras.

Gostaria, também, em função do artigo publicado 
hoje por Fernando Rodrigues na Folha de S.Paulo, 
registrar aqui a minha carta a Fernando Rodrigues e 
a Otavio Frias Filho para o Painel da Folha.

Com relação ao artigo “Cabeças Opa-
cas”, do jornalista Fernando Rodrigues, so-
bre a tramitação do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) nº 41, de 2010, que regula o aceso à 
informações dos órgãos públicos, devo dizer 
que comungo das mesmas preocupações do 
articulista. 

Não obstante, é preciso lembrar que a 
referida proposição começou a tramitar no Se-
nado no dia 30 de abril deste ano, tendo sido 
despachada para três comissões: Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), Direitos Humanos 
(CDH) E Ciência e Tecnologia (CCT). Na CCJ, 
o relator, Senador Demóstenes Torres, teve 
seu parecer aprovado sem discussão, por-
que foi votado de modo simbólico, quando já 
não havia quorum real, pois na sala estavam 
presentes apenas o Senador Tuma e o rela-
tor. Cabe ressaltar que, antes de sair da sala, 
perguntei ao Senador Demóstenes se have-
ria mais alguma votação, tendo recebido uma 
negativa como resposta. 

Atendendo a pedido do Ministério das 
Relações Exteriores e da Defesa, assinei, 
como Líder em exercício [do PT], requerimento 
para que o projeto também seja discutido pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE). 

A dificuldade que se apresenta é prove-
niente da natureza do assunto: O projeto possui 
41 artigos, revogando uma lei completamente 
e dispositivos de outra. Pela sua complexida-
de, a matéria deve ser amplamente discutida 
pelo Senado. Observe-se que, na Câmara dos 
Deputados, o projeto foi discutido por mais de 
sete anos. 

Apesar disso, vou me empenhar para 
que a referida proposição possa ser votada 
ainda neste semestre, em que pese ser um 
ano de eleições. No âmbito do Senado, onde, 

até o momento, não houve qualquer discussão, 
mesmo que superficial, sobre o tema, teria sido 
irresponsabilidade de minha parte votar essa 
proposição, sem conhecê-la. 

Disse-me o jornalista Fernando Rodrigues que 
ele me havia convidado duas vezes para debates, mas 
não me lembro de ele ter feito esse convite, não tenho 
o registro. Aqui, no Senado, verifiquei, e não houve o 
debate. Então, se em algum outro lugar houve, isso 
não significa que eu teria a responsabilidade de conhe-
cer a proposição pela qual ele batalha muito bem, há 
muito tempo, como um membro de ONG empenhada 
nisso. Mas eu não poderia estar assim votando sem 
conhecê-la.

Pessoalmente, e todo mundo que me co-
nhece sabe, sou favorável a uma transparência 
total do trato das informações de Governo, que 
são produzidas pelo Poder Público, seja ele fe-
deral, estadual, municipal ou oriundas de suas 
instituições agregadas. Sou contrário a estas 
imposições de prazos dilatados de resguardo 
das informações, pois avalio que esses alar-
gamentos dificultam, em muito, a pesquisa e 
a produção de conhecimento.

O abraço amigo,
[...]Eduardo Matarazzo Suplicy.”

Pois bem, mas hoje o tema de meu pronuncia-
mento principal refere-se à questão do BNDES, pois 
nesses últimos dias as informações do BNDES ga-
nharam destaque e, então, avalio que cabe aqui um 
esclarecimento.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) é o maior financiador de longo 
prazo do Brasil. A instituição é responsável pela aplica-
ção de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) e, a partir da promulgação da Lei nº 11.948/09, 
que autorizou a União a conceder-lhe crédito, cons-
tituindo fonte adicional de recursos para a ampliação 
de seus limites operacionais, ficou responsável pela 
aplicação de recursos repassados em títulos do Te-
souro Nacional.

Nessa terça-feira, 10 de agosto, em Campinas, 
o chefe do Departamento de Análise Econômica da 
Instituição, Fernando Pimentel Puga, apresentou as 
perspectivas de investimento no Brasil para o período 
2010 a 13. A base de dados leva em consideração a 
participação do BNDES no conselho de administração 
das empresas e também os projetos que são apresen-
tados ao Banco para financiamento.
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Os setores de infraestrutura, industrial e de edifi-
cações devem movimentar no período R$ 1,324 trilhão 
em investimentos, um crescimento de 9,1% em rela-
ção à demanda registrada no período de 2005 a 2008. 
O setor industrial deve demandar a maior parte dos 
investimentos previstos da ordem de R$549 bilhões, 
com destaque para petróleo e gás, com R$340 bilhões; 
seguido de mineração, com R$52 bilhões; siderurgia, 
R$51bilhões; química, R$34 bilhões; automotivo, R$32 
bilhões; eletroeletrônico, R$21 bilhões e papel e celu-
lose com R$19 bilhões.

O setor de infraestrutura vai movimentar R$310 
bilhões, com destaque para energia elétrica, com R$98 
bilhões; seguido de telecomunicações, com R$67 bi-
lhões; saneamento, R$39 bilhões; ferrovias, R$56 
bilhões; rodovias, R$36 bilhões e portos com R$ 15 
bilhões.

De acordo com a publicação do Ministério da Fa-
zenda, “Economia Brasileira em Perspectiva”, a parti-
cipação do BNDES na oferta de crédito total do País 
nos últimos cinco anos correspondia a 20,3%, tendo 
caído para 17,1% em 2008 e voltado a subir para 
20,2%, em 2010, por conta da forte queda na oferta 
de recursos durante a crise financeira global. O destino 
dos investimentos é cíclico: antes de 2004, a procura 
maior era por crédito para modernização (compra de 
máquinas e equipamentos). A partir de 2005, cresce-
ram os pedidos de financiamentos de grandes projetos 
de longo prazo, tais como novas plantas e ampliação 
das existentes.

De 2010 a 2013, na área de infraestrutura, os 
setores de logística (ferrovias, transporte e portos, em 
conjunto com os projetos voltados aos eventos espor-
tivos) devem liderar o crescimento dos investimentos. 
Há expectativa de maior participação do crédito privado 
e do mercado de capitais nesses projetos.

O jornal Folha de S.Paulo, do dia 8, noticia que 
57% dos financiamentos do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) favorecem a 
Petrobras, Eletrobras e dez grupos privados, que con-
centram crédito de R$95 bilhões desde 98. “Entre os 
mais favorecidos pela instituição estão as três maio-
res construtoras do país, Andrade Gutierrez, Camargo 
Corrêa e Odebrecht, que controlam investimentos em 
diversos outros setores da economia, a mineradora 
Vale, o grupo Votorantim e o frigorífico JBS”. Ainda de 
acordo com o jornal, “a elevada concentração de sua 
carteira reflete o que se vê fora do banco: a taxa de 
investimentos do país é relativamente baixa e grandes 
empresas como a Petrobras são responsáveis pelos 
principais projetos em andamento”.

O relatório Economia Brasileira em Perspectiva 
mostra que, apesar do aumento da oferta de crédito 
do BNDES nos últimos anos, a participação da institui-
ção financeira no total dos investimentos concedidos 
pelo Sistema Financeiro Nacional está menor que no 
começo da década. Em 2010, os financiamentos do 
BNDES deverão corresponder a 20,2% do total de cré-
dito contra 24,4% em 2002 e 24,2% em 2003.

Nas palavras do Ministro Guido Mantega, “Isso 
significa que o crédito do setor privado cresceu mui-
to mais que os empréstimos do BNDES nos últimos 
anos”. O Ministro afirmou ainda ser normal a concen-
tração dos financiamentos do BNDES às grandes 
empresas. Ele, no entanto, alegou que a instituição 
também beneficia as pequenas e médias empresas, 
que contam com linha de crédito de R$30 bilhões do 
banco. “É muito difícil o BNDES não conceder crédito 
para as empresas que montem projetos consistentes”, 
assinalou o Ministro Mantega.

Creio ser importante que as instituições oficiais de 
crédito, como o BNDES, dêem transparência ás con-
cessões de empréstimo a taxas de juros relativamente 
mais baixas do que as praticadas pelo mercado, bem 
como às normas e diretrizes exigidas pela instituição 
para a liberação dos recursos. Cabe assinalar que o 
BNDES assegura essa informação à opinião pública 
em sua página na Internet.

Considerando que dentre as fontes de recursos 
do BNDES estão, sobretudo, as do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), para o qual contribuem os tra-
balhadores de todo o Brasil, também é de bom senso 
que dentre os critérios de aprovação de empréstimos 
estejam, sobretudo, a de criação de oportunidades de 
trabalho, o que o Banco afirma que cumpre. Também 
é próprio que dentre os critérios considerados haja o 
estímulo de as empresas, conforme estabelece o art. 
7º, inciso VII, da Constituição, instituírem a participação 
nos lucros ou resultados, desvinculada da remunera-
ção, por parte dos trabalhadores.

Eu, inclusive, gostaria que houvesse até o estí-
mulo à participação dos trabalhadores não apenas nos 
resultados, mas na gestão das empresas.

Será próprio que possamos, ainda neste semes-
tre, convidar o Presidente do BNDES – que já esteve 
algumas vezes neste Senado –, outra vez, Luciano 
Coutinho, para realizar uma exposição perante a Co-
missão de Assuntos Econômicos...

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Eduardo Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT –SP) – Já 
vou concedê-lo, com o maior prazer.
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...com a finalidade de expor sobre a evolução das 
operações de empréstimos realizados pelo BNDES ao 
longo dos últimos anos, os critério e as exigências de-
finidos pelo banco e os resultados alcançados. 

Em vista do debate suscitado pelas notícias re-
centes na imprensa, com repercussão aqui no Senado 
– V. Exª, ainda hoje de manhã, fez uma observação 
na Comissão de Constituição e Justiça –, avaliei como 
oportuno já adiantar alguns esclarecimentos que soli-
citei ao Ministro Luciano Coutinho. Acredito que essas 
informações serão úteis para responder ao aparte do 
prezado Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, a 
quem, com muita honra, concedo um aparte.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Suplicy, nós todos reconhecemos a importân-
cia do BNDES para a economia brasileira, já que é o 
maior financiador do investimento privado. Portanto, é 
indiscutível a importância do BNDES. O que se ques-
tiona, na verdade, é que o Tesouro Nacional, a partir 
do ano passado, sob a justificativa da crise – e teria 
sido um momento específico –, passou, de lá para cá, 
a injetar recursos por meio de títulos do Tesouro. A 
primeira transferência foi no ano passado, digamos, na 
saída da crise, de R$100 bilhões. Depois, mais R$80 
bilhões este ano. Agora, vêm mais R$44 bilhões. En-
tão, são R$224 bilhões. A questão é que o Tesouro 
se endivida e aumenta a dívida líquida. Não aumen-
ta a dívida líquida porque o Tesouro tem um crédito 
com o BNDES. Então, fica parecendo que a dívida 
do Governo não aumentou, mas aumentou, porque, 
em mercado, o volume de títulos colocados é supe-
rior a R$224 milhões. Além do mais, há um subsídio 
que vai onerar o Tesouro Nacional. O Governo capta 
à taxa próxima da Selic, e claro que paga, em títulos 
mais longos, um pouco mais do que a Selic. A nossa 
dívida não é uma dívida longa, é uma dívida curta. 
E os empréstimos para o BNDES são de 30 anos, 
à TJLP. Ou seja, há um subsídio do Tesouro para o 
BNDES, permitindo que o BNDES subsidie também 
os seus clientes. E há uma grande concentração de 
empresas, quer dizer, são doze empresas que têm 
uma fatia enorme dos recursos do BNDES; duas de-
las são estatais: a Petrobras e a Eletrobrás. Então, há 
uma concentração muito grande. O BNDES deveria 
ser um banco que busca as médias e pequenas em-
presas, que não têm acesso ao mercado de capitais. 
As grandes empresas têm acesso ao mercado de 
capitais. Elas podem colocar ações, podem colocar 
debêntures, podem captar recursos lá fora. Agora, 
as pequenas e médias empresas não têm acesso. 
Para elas, o BNDES, digamos, é a única alternativa 

de financiamento de longo prazo. Então, o que está 
acontecendo é a destinação do grosso desses recur-
sos, desses R$$224 bilhões para empresas grandes, 
que têm acesso ao mercado de capitais e ao mercado 
externo. Então, esta é a reclamação que se faz: o sub-
sídio do Tesouro; o aumento da dívida bruta, que faz 
com que a taxa de juros paga seja maior; e, também, 
a concentração dos empréstimos do BNDES em um 
grupo seleto e pequeno de empresas grandes. Esse 
é o reclamo que se faz. É um reclamo técnico e não 
um reclamo político. Sobre o reclamo político, hoje, de 
certa forma, eu fiz uma pequena intervenção jogando 
um pouco de política. Mas agora, aqui, neste aparte, 
eu estou sendo rigorosamente técnico. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço as observações de V. Exª, Senador Antonio 
Carlos Magalhães Júnior, e gostaria até de fazer uma 
proposta: que possamos assinar um requerimento de 
convite ao Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, 
para, quem sabe numa das oportunidades, de comum 
acordo, o Presidente da CAE, hoje o Senador Delcídio 
Amaral, combinar com ele e conosco, a fim de que pos-
sa o Presidente Luciano Coutinho aqui discutir.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Com o 
máximo prazer e interesse, eu assinarei com V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem! Posso lhe dizer que tenho propósitos comuns. 
Quando ingressei no Congresso Nacional, como De-
putado Federal, e, depois, como Senador, apresentei 
um projeto de lei para que todos os empréstimos com 
taxas de juros abaixo daquelas de mercado, concedi-
dos por instituições governamentais, fossem sempre 
objeto da transparência total.

O projeto não foi aprovado, mas, na verdade, 
conforme assinalei aqui, o BNDES hoje publica na 
Internet todos os empréstimos realizados. Assim, 
poderíamos nesse diálogo saber se todas as infor-
mações são pertinentes sobre taxas, condições e, 
sobretudo, exigências, e em que medida o BNDES, 
por exemplo, está estimulando as empresas que re-
cebem recursos do PIS/Pasep ou transferidos pelo 
Tesouro a terem a preocupação de aumentar os em-
pregos, e também de propiciar, conforme recomenda 
a Constituição no inciso VII, que haja a participação 
dos trabalhadores nos lucros e quem sabe até na 
gestão das empresas.

Gostaria de estimular isso. Vamos ter esse diá-
logo com o Presidente Luciano Coutinho.

Mas, com respeito a essa questão da concen-
tração para grandes grupos econômicos, dentre as 
explicações que me foram enviadas hoje pelo Presi-
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dente Luciano Coutinho há uma evolução bastante 
interessante, porque se, de fato, hoje a participação 
dos dez maiores grupos econômicos no desembolso 
do BNDES está, como a Folha falou, bastante acentu-
ada, em 23%... Só para citar alguns anos: era 25%, em 
1996; 29%, em 1997; 32%, em 1998; 32%, em 1999; 
38%, no ano 2000; e daí progressivamente é que veio 
diminuindo. Então, já foi...

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Per-
mite-me só mais uma intervenção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com prazer.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – É 
que naquele momento nosso mercado de capitais não 
existia. Nosso mercado de capitais era um mercado 
absolutamente restrito. A partir de 2003, o mercado de 
capitais tomou outro caminho; desenvolveu-se, permitiu 
que muitas empresas, até médias, abrissem capital. 
Portanto, a partir de 2003, tivemos outras alternativas 
de captação de recursos. O mercado externo se abriu 
também, porque as crises no mercado internacional 
até 2007, 2008, ficaram calmas, não tivemos crises. 
Então, houve uma mudança. Essa redução vem daí. 
Agora estamos tendo um novo aumento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem, mas compartilho com V.Exª a aspiração de 
que o BNDES venha a diversificar e ampliar a conces-
são de empréstimos a pequenas e médias empresas, 
às formas cooperativas de produção, que possa esti-
mular o microcrédito, e assim por diante. 

Gostaria rapidamente aqui de assinalar alguns 
dos dados que foram enviados pelo Presidente Lucia-
no Coutinho e solicitar que depois seja inteiramente 
transcrita essa exposição. Aqui está que o Brasil re-
tomou o ciclo do crescimento sustentado justamente 
pela expansão dos investimentos, tendo o BNDES 
contribuído significativamente para tal finalidade. A 
produção industrial retomou os níveis da pré-crise, 
em grande parte também graças a esse apoio que 
foi dado à industria de base; a produção de bens de 
capital vem liderando o desempenho mais recente 
das indústria, auxiliando a manter a utilização da ca-
pacidade em nível confortável, conforme mostram os 
gráficos aqui indicados. 

A taxa de investimento vem evoluindo de 14,7%, 
desde o ano 2003, para 15,3; para 17,3; para 18,7; 
caindo apenas no ano passado para 16,8; mas em 
2010 sobe para 19%, e se prevê, o BNDES prevê que 
possa alcançar 22%. 

Os desembolsos, em 12 meses, atingiram em 
julho de 2010 R$135 bilhões pelo BNDES, o que sig-

nifica uma evolução positiva de ano a ano. E vou pas-
sar a V. Exª a cópia desses dados que eu peço sejam 
transcritos. 

Os desembolsos cresceram 12% em 12 me-
ses, comandados pelo setor de infraestrutura, so-
bretudo.

Os desembolsos cresceram 42% em 12 me-
ses, sendo que... Com a infraestrutura liderando, 
mas também a indústria agropecuária, comércios e 
serviços. 

As aprovações têm sido relevantes tanto para a 
indústria quanto para a infraestrutura. Também aumen-
ta a participação da micro, pequena e média empresa 
nos empréstimos do BNDES. Em 2008, para a pequena 
empresa, eram R$5,201 bilhões; em 2009, R$5,823 
bilhões; até junho de 2010, R$4,632 bilhões. Para a 
micro, R$3,925 bilhões, em 2008; R$5,797 bilhões, 
em 2009; até junho de 2010, em seis meses, R$5,931 
bilhões. Se considerarmos para as médias empre-
sas, em 2008, R$8,505 bilhões; em 2009, R$7,247 
bilhões; até junho de 2010, em seis meses, R$6,549 
bilhões. E para as grandes empresas, R$69 bilhões, 
em 2008; R$112 bilhões, em 2009; e até junho de 
2010, R$37,863 bilhões, o que significa que houve 
uma participação crescente das micro, pequenas e 
médias empresas.

Portanto, somando todas elas, o desembolso 
para as micro, pequenas e médias empresas saltam 
agora para mais de R$38 bilhões, em julho de 2010. 
Os desembolsos destinados a máquinas e equipamen-
tos estão em níveis recordes. Agora, R$42,3 bilhões, 
em julho do 2010.

O programa denominado PSI continua bastante 
relevante na sua evolução desde agosto de 2009 até 
junho de 2010, o que contribui para desconcentrar 
um investimento no pró-caminhoneiro, nas exporta-
ções, nos ônibus e caminhões e outros itens de bens 
de capital.

E com respeito aos dez maiores grupos, estes 
responderam por 21,8% dos desembolsos entre janeiro 
de 2008 e 2010. Mas conforme eu já havia assinala-
do, com uma participação menor do que a que havia 
ocorrido anteriormente. 

Então, Sr. Presidente, peço que possa ser trans-
crito inteiramente a cópia desses dados. E pediria a 
gentileza da Taquigrafia no sentido de providenciar uma 
cópia para o Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– V. Exª será atendido conforme a lei.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E, 
finalmente, para concluir, eu gostaria de aqui também 
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solicitar a transcrição do manifesto que foi divulgado 
no última semana por inúmeras entidades empresa-
riais em defesa da atuação do BNDES: Associação 
do Aço do Rio Grande do Sul; Associação Brasileira 
de Fundição; Associação Brasileira das Indústrias de 
Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades; 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equi-
pamentos – Abimaq; Abinee; Abiplast; Abiquim; Abit; 
Fabus; Simefre; Sindipeças; Sindratar. 

Vou apenas destacar alguns dos pontos, visto 
que as entidades signatárias desse documento se vêm 
na obrigação de vir a público para se posicionar firme-
mente em relação aos ataques sofridos pelo BNDES, 
que ganharam vulto nas últimas semanas.

Aqui dizem que acusar o BNDES de ser um dos 
responsáveis dos juros estratosféricos praticados no 
Brasil e usar, conforme a conveniência, a dívida bruta 
no lugar da líquida para mostrar o risco do descontrole 
fiscal do País, ou ainda procurar assustar a opinião pú-
blica com a exumação da conta movimento do Banco 
do Brasil, é dar outras versões aos fatos e fazer pouco 
da inteligência alheia.

A bem da verdade, o Governo emprestou ao BN-
DES, pelo prazo de 30 anos, R$100 bilhões em 2009 e 
mais R$80 bilhões este ano, cobrando do banco juros 
equivalentes à TJLP. Como os recursos repassados ao 
BNDES custam ao Tesouro juros iguais à Selic e esta é 
maior que a TJLP há, nessa operação de incentivo ao 
investimento, uma diferença a ser paga pelo Tesouro, 
o que configura um subsídio.

Deve-se acrescentar que, em função da crise de 
2009, quando os investimentos no primeiro semestre 
caíram mais de 20%, o BNDES criou o PSI – Progra-
ma de Sustentação dos Investimentos, uma linha de 
financiamento com juros prefixados de 5,5% a.a , que 
termina no fim deste ano. 

É mais um incentivo que, somado ao anterior, 
poderá representar de R$5 a 6 bilhões/ano, valor es-
timado pelo Ministério da Fazenda depois dos aumen-
tos da Selic. 

Cabe assinalar que esse valor poderá diminuir, ou 
até desaparecer, quando o Brasil vier a ter uma taxa 
básica de juros compatível com a sua taxa de risco.

Para que isso ocorra, defendemos, entre outros 
pontos, uma política fiscal mais firme, com a conten-
ção do aumento dos gastos correntes e maior efici-
ência do Estado em todos os níveis. Somente assim 
será possível aumentar a poupança pública e abrir 
espaço para a redução da carga tributária e para os 
investimentos.

Sem dúvida, reconhecemos que o desembolso 
feito pelo Tesouro é um custo para a sociedade. Portan-
to, é indispensável que ela tenha conhecimento disso 
e decida se quer ou não continuar pagando a conta. 
Para tanto, para tomar a decisão correta, é conveniente 
que ela conheça os prós e os contras e avalie a relação 
entre os custos e os benefícios desses incentivos.

Assim, a primeira pergunta que se coloca é: por 
que afinal o Governo precisa subsidiar o investimento 
produtivo?

Tudo bem que, na crise, o Estado devesse in-
centivar o investimento e o consumo para, no mínimo, 
manter empregos e evitar o caos social. Na ocasião, 
a decisão de usar os bancos públicos, o BNDES em 
particular, foi aplaudida e os resultados obtidos con-
firmam o acerto das medidas adotadas.

Mas a crise passou e aparentemente o que va-
lia em 2009 já não teria mais razão de ser em 2010. 
Aparentemente, porque o investimento no Brasil foi 
extremamente baixo nas últimas décadas, ao redor de 
17% do PIB, abaixo até da média da América Latina. 
Taxa tão baixa nos condenou a um crescimento anêmi-
co, bem ao gosto dos defensores de um PIB potencial 
máximo de 3% ao ano de crescimento.

O investimento começou a melhorar a partir de 
2006. Em 2008, alcançou cerca de 19%, voltando, em 
2009, em função da crise, ao patamar de 17%.

Graças aos referidos incentivos, este ano deve-
remos novamente chegar aos 19%, e caso eles sejam 
mantidos, poderemos alcançar os desejados 25% bem 
antes do fim do próximo Governo, o que nos permiti-
rá crescer 6% ao ano, ou mesmo um pouco mais, de 
maneira sustentável, isto é, gerando poupança e tendo 
inflação sob controle. 

O que ganham os brasileiros com isso? Sobre 
a formação dos grupos nacionais. Eu considero que 
este documento é importante para esse debate. E, 
assim, temos aqui mais uma razão para convidar o 
Presidente Luciano Coutinho para esse diálogo, ainda 
mais porque os próprios empresários estão dizendo 
que é justo que a sociedade – obviamente, então, o 
Senado Federal – ajude na reflexão sobre se convém 
ou não realizar investimentos dessa natureza por meio 
do BNDES.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– V. Exª será atendido na forma da lei, Senador Edu-
ardo Suplicy.

Com a palavra agora, falando pela Minoria, o Exmº 
Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o discurso do Senador Eduardo Su-
plicy inspira o desdobramento do tema. O BNDES é 
um banco que já tem 56 anos, é um patrimônio deste 
País, de importância inegável. Mas é preciso que se 
confira ao BNDES transparência maior. Há operações 
que, em nosso entendimento, não guardam uma rela-
ção estreitada com os interesses nacionais.

Nós podemos, desde já, afirmar que o BNDES 
trabalha com o dinheiro público, muitas vezes recursos 
oriundos dos trabalhadores do País. Recursos do FAT, 
por exemplo, são transferidos ao BNDES; recursos do 
Tesouro Nacional. Os empréstimos do Tesouro Nacio-
nal ao BNDES, nos últimos meses, chegam a R$180 
bilhões, aumentando a dívida bruta de nosso País: a 
dívida pública interna.

Trata-se de transferir recursos dos pobres para 
os muito ricos, porque as grandes empresas nacionais 
são as beneficiadas com empréstimos privilegiados, de 
juros subsidiados e de longo prazo para pagamento. 
Acaba sendo o Governo, ou o BNDES, uma espécie 
de Robin Hood às avessas. Não há como fazer essa 
constatação: ou se retira o “s” de social do BNDES, 
ou se confira a ele uma orientação que diga respeito 
a essa sigla, efetivamente.

Isso já se abordou aqui, mas é bom repetir: dos 
R$168 bilhões que foram emprestados de 2008 até 
junho deste ano, 57% foram destinados à Petrobras, à 
Eletrobrás e a mais dez grupos privados. Apenas dois 
frigoríficos obtiveram empréstimos da ordem de R$16 
bilhões – o JBS e o Marfrig. Destes, R$3,5 bilhões ao 
JBS, dos Irmãos Batista, para a aquisição de um frigo-
rífico nos Estados Unidos da América do Norte. Por-
tanto, nós estamos assistindo à evasão dos recursos 
públicos, recursos do Brasil, para a terra do Tio Sam, 
recursos de trabalhadores brasileiros para o caixa de 
grandes empresários norte-americanos, a exemplo 
do que ocorre com esses empréstimos, através das 
grandes empreiteiras do Brasil, para Venezuela, Bo-
lívia, Equador, Peru, Angola etc. Esses empréstimos 
causam problemas, como já verificamos, há pouco 
tempo, no Equador, e agora estamos verificando na 
Venezuela com a hipótese do Governo Hugo Chávez 

açambarcar obras em execução, em razão do atraso. 
Há lá uma legislação que possibilita ao Estado estatizar 
obras quando estas estão atrasadas ou quando estão 
paralisadas ou quando o pagamento atrasa. Enfim, há 
uma norma jurídica do Governo Hugo Chávez que pos-
sibilita essa providência por parte do Governo.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores... Aliás, 
em relação a essas obras, a Transparência Brasil re-
velou uma grande preocupação, que seria o estímulo 
à corrupção lá fora. E há, da parte do Brasil, com-
promissos internacionais de combater a corrupção. 
Embora isso possa soar irônico, porque aqui nunca 
houve tanta corrupção como há e ocorre nos últimos 
anos, há um acordo internacional que diz respeito ao 
combate da corrupção internacionalmente. E esses 
empréstimos que acabam dispensando, inclusive, li-
citações no exterior possibilitam a corrupção da buro-
cracia em outros países. Essa é uma constatação da 
Transparência Brasil.

Mas o assunto...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um breve aparte, Senador Alvaro Dias?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não. 

Um breve aparte, com satisfação.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Gos-

taria de assinalar, conforme, inclusive, transmiti ao Se-
nador Antonio Carlos Júnior, que a concentração de 
empréstimos para os dez maiores grupos econômicos 
nos anos 90 era maior do que presentemente. Primei-
ro, um dado. Mas, com respeito a essas observações 
de que o BNDES estaria utilizando formas inadequa-
das para realizar os procedimentos de empréstimos, 
quero assinalar – é todo direito nosso – que apresen-
temos proposta, na próxima reunião da CAE, dia 31, 
terça-feira, para convidarmos o Presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, para uma audiência na Comissão. 
Sugiro que V. Exª também assine o convite. O objetivo 
é que o Presidente daquele Banco transmita, com toda 
transparência possível, os critérios de concessão de 
empréstimos, a evolução, os resultados, como é que 
está se empenhando o BNDES para democratizar 
as oportunidades de empréstimos, não apenas para 
as grandes empresas, mas também para as médias, 
as pequenas e as micro empresas, que passaram a 
receber também empréstimos. Então, eu acho que é 
importante que nós tenhamos essa oportunidade de 
diálogo. Não será o primeiro, mas é uma oportunidade 
importante. Assim como nós temos o procedimento de 
arguir periodicamente o Presidente do Banco Central, 
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avalio que é importantíssimo arguirmos também o Pre-
sidente do BNDES.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Suplicy.

Desde 2005, eu venho tratando desta questão 
dos empréstimos externos, com o BNDES financian-
do obras no exterior, obras que faltam aqui, obras de 
infraestrutura; os nosso aeroportos estão aí, os nos-
sos portos, as nossas rodovias. Não temos obras de 
infraestrutura no Brasil, e estamos financiando obras 
de infraestrutura em outros países, com juros subsi-
diados, dinheiro, repito, oriundo do esforço dos traba-
lhadores brasileiros. Estamos gerando emprego lá fora 
e deixando de gerar emprego no nosso País. Essa é 
uma questão que tem que ser discutida. Nós não po-
demos ignorar o fato. 

De outro lado, são transações, são contratos de 
empréstimos celebrados sem transparência alguma. 
Encaminhei ao Tribunal de Contas da União um pe-
dido de auditoria, já recebi uma resposta parcial. E o 
que se alega é que os documentos que comprovam 
essas transações são insuficientes para o aprofunda-
mento da fiscalização e que há necessidade, inclusive, 
de uma fiscalização in loco para se verificar se esses 
recursos estão sendo aplicados de forma correta e se 
esses empréstimos oferecidos pelo País realmente se 
justificam, especialmente se levarmos em conta a ne-
cessidade da relação custo/benefício da aplicação do 
dinheiro público em qualquer circunstância.

O governante, o administrador público, quando 
investe recursos públicos, deve considerar, no primeiro 
momento e sempre, a relação custo/benefício do dinhei-
ro que aplica, especialmente num país com carências 
incríveis como o nosso, com demandas sociais, com 
necessidades imprescindíveis, com obras adiadas tanto 
no plano da infraestrutura quanto no plano social.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – (In-
tervenção fora do microfone.) Preciso sair pois vou 
pegar o avião.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não, 
Senador Suplicy.

Quem me fez fazer esse pronunciamento preli-
minar foi o Senador Suplicy com seu discurso, porque 
o meu objetivo era outro embora tratando também de 
BNDES. Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, o 
meu objetivo era abordar uma outra questão.

Há algum tempo, nós denunciamos uma operação 
do BNDES que consideramos, no mínimo, suspeita, no 
ano de 2007, transferindo a sua carteira Finame, sem 

licitação, para o HSBC. Uma carteira avaliada em cerca 
de R$650 milhões foi transferida para o HSBC por cerca 
de R$8,3 milhões apenas – e eu repito: sem licitação! 
Ou seja, o HSBC passou a ser o detentor dos créditos 
Finame equivalentes a R$650 milhões por conta de ter 
repassado ao BNDES R$8,3 milhões.

O que justificou? O BNDES alega não ter instru-
mentos necessários para essa operação.

Nós solicitamos uma auditoria do Tribunal de 
Contas da União. Tenho aqui uma síntese dessa au-
ditoria. Eu vou ler apenas alguns trechos do relatório 
que considero mais importantes.

No relatório, o TCU considera a omissão dos 
gestores na regulamentação do repasse dos créditos 
da carteira ao HSBC. Foi constatado, pela equipe de 
auditoria, que, durante o período compreendido entre 
a decretação pelo Banco Central do Brasil da inter-
venção do Banco Bamerindus, em 26 de março de 
1997, e a operação de cessão definitiva dos créditos 
remanescentes para o HSBC em 9 de fevereiro de 
2007, o BNDES não realizou qualquer ação efetiva no 
sentido de gerenciar e controlar os recursos advindos 
da carteira de financiamento que havia recebido em 
sub-rogação.

Explicando: durante esses dez anos, o Bame-
rindus, sem licitação também, de maneira informal, 
estava encarregado de recuperar créditos referentes 
ao Finame BNDES. Em 2007 é que se repassou defi-
nitivamente ao HSBC, de forma oficial, também sem 
licitação, e nestes termos: crédito avaliado em R$650 
milhões por apenas R$8,3 milhões.

A equipe de auditoria do Tribunal, ao analisar 
documentos disponibilizados pelo BNDES, concluiu 
que, durante esses dez anos em que o BNDES foi o 
responsável pela carteira, o banco não adotou medi-
das efetivas para gerenciar os créditos que eram de 
sua responsabilidade, deixando, informalmente, a cri-
tério de um banco privado, o trabalho de recuperar e 
enviar-lhe tais créditos.

Vale ressaltar que, informalmente, o HSBC pas-
sou a administrar a carteira pertencente ao BNDES 
sem que tenha havido qualquer instrumento contratual 
estabelecendo critérios ou mesmo autorizando esse 
gerenciamento.

O HSBC recebia, à margem da legalidade, os va-
lores pagos pelos devedores dessa carteira e repassa-
va os montantes ao BNDES, Senador Jayme Campos, 
como se isso fosse uma propriedade privada, uma pro-
priedade, uma fazenda cujo proprietário faz com ela o 
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que bem entende. É o que estavam fazendo, é o que 
fizeram com recursos públicos do BNDES.

Não houve estabelecimento de poderes para a 
cobrança – isso quem está dizendo não sou eu, é o 
Tribunal de Contas da União, que, a meu pedido, a pe-
dido do Senado, foi auditar –, não houve a fixação de 
valores e remuneração para o serviço nem elaboração 
de qualquer documento oficial autorizando a prestação 
de serviços pelo HSBC.

Dessa forma, o HSBC, mesmo sem poderes para 
realizar qualquer cobrança, recebia os valores dos be-
neficiários finais e repassava os créditos recuperados 
para uma conta do BNDES vinculada ao CNPJ do 
extinto Bamerindus. Destaco que esse repasse não 
era feito de forma individualizada por contrato, mas 
por valores globais dos quais o BNDES, hoje, só tem 
os registros dos montantes e das datas do repasse. 
Acho uma irresponsabilidade pública esse tipo de pro-
cedimento.

O BNDES estava ciente, desde a intervenção 
do Bamerindus, da necessidade de solucionar o im-
passe, mas não tomou qualquer decisão sobre o as-
sunto, tendo abandonado uma carteira de crédito com 
valor de 1,6 bilhão nas mãos do HSBC, fato que pode 
ter provocado a deterioração acelerada da qualidade 
desses créditos. 

Vale lembrar que os créditos foram sub-rogados 
ao BNDES, que, por isso, tinha todos os poderes para, 
a qualquer tempo, retomar a carteira e realizar a co-
brança de forma direta. Poderia igualmente, se assim 
o quisesse, contratar por meio de processo licitatório 
outra instituição financeira para gerenciar ou mesmo 
formalizar contrato com o próprio HSBC. Em vez dis-
so, a diretoria optou pela omissão, gerando riscos e 
fragilizando a instituição. 

Sr. Presidente, quero concluir rapidamente. De-
pois vou ceder um aparte ao Senador Antonio Carlos 
Júnior porque sei que o Senador Jayme Campos de-
seja fazer uso da palavra.

A ausência quase total de controle pelo BNDES 
da carteira de financiamento do extinto Bamerindus 
demonstra falta de zelo de dirigentes do Banco de 
Desenvolvimento com o trato dos recursos públicos 
a ele confiados. 

O BNDES, apesar da obrigação legal de admi-
nistrar todos os recursos públicos sob sua responsabi-
lidade, não adotou, nesse período, os procedimentos 
adequados para gerenciamento da carteira sub-rogada. 
Tal omissão gerou as seguintes conseqüências:

– a recuperação insuficiente e inadequada dos 
créditos, uma vez que o HSBC não tinha riscos, nem 
obrigação de cobrar ou de repassar os recursos re-
cuperados; 

– a existência de operações de créditos geridas 
extra-oficialmente pelo HSBC sem respaldo jurídico, 
em virtude da inexistência de formalização de con-
trato, gerando irregularidade na cobrança realizada 
pelo HSBC. 

As irregularidades são tantas, que eu vou encurtar 
para dizer o seguinte: em razão desse fato, sobretu-
do, porque um empresário do Paraná tinha um débito 
Finame com o BNDES, obteve da Justiça a aferição 
do valor legal a que correspondia o seu débito. A Jus-
tiça fixou o valor e esse empresário tentou pagar ao 
BNDES, mas ele disse que não tinha condições de 
receber. Fato estranho, num país como o nosso, al-
guém alegar que não tem condições de receber. Nor-
malmente se alega que não tem condições de pagar. 
De pagar é normal. Eu não tenho condições de pagar. 
Agora, não tenho condições de receber? Pois bem, o 
BNDES alegou que não tinha condições de receber e 
transferiu os créditos para o HSBC. E o que o HSBC 
deseja receber desse empresário é um valor superior 
ao total pago ao HSBC pela carteira Finame de forma 
que, segundo avaliações, chega a R$650 milhões. 

Diante esse fato e com a auditoria do Tribunal de 
Contas da União, nós impetramos uma ação popular. 
Eu assinei essa ação popular. Opero como litisconsorte 
nessa ação popular. Por quê? A primeira ação popular 
foi extinta liminarmente pela justiça. Essa nova ação 
popular teve a nossa participação e agora mais recen-
temente, participo de uma nova ação popular buscando 
outra esfera do Poder Judiciário, exatamente para que 
essa questão não fique apenas no discurso. 

Sempre somos cobrados, Presidente, porque fa-
lamos muito e agimos pouco. Nesse caso, estou fazen-
do uma experiência de ação na esfera judicial. Como 
Senador, a minha responsabilidade é atuar especifi-
camente no Senado Federal. O que me cabia fazer fiz, 
além da denúncia, além de colocar esse mal à luz para 
que ele possa ser combatido, requeremos a auditoria. 
Ela respaldou a ação popular do setor privado, mas 
achei que podia ir além e estou participando também 
dessa ação popular. 

E o pronunciamento de hoje tem esse objetivo. Eu 
tinha ainda vários outros itens assinalados aqui, sobre 
os quais me reportaria da tribuna, para demonstrar que 
há necessidade de uma perícia judicial. A Justiça Fe-
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deral tem que determinar esta perícia judicial. É uma 
questão de honra agora. Essa é uma questão publica, 
é dinheiro publico. O País está tomando conhecimento, 
por meio do Senado Federal, que há esse impasse, e 
a Justiça não pode, sem uma perícia judicial, extinguir 
essa ação. Já adotou esse procedimento liminarmente. 
Agora temos mais duas ações populares em curso. E 
nós esperamos que qualquer decisão, qualquer julga-
mento a respeito dela, só ocorra depois da necessária 
perícia judicial. O que se exige da Justiça é que, no 
mínimo, se faça a perícia. 

Concedo o aparte, com satisfação, ao Senador 
Antonio Carlos Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Álvaro Dias, V. Exª trata de um assunto da maior 
importância. Ainda se referindo ao BNDES, é importan-
te que nós, da Oposição, estejamos atentos, porque a 
Câmara dos Deputados está sendo convocada para, na 
semana que vem, votar algumas medidas provisórias. 
Além da MP que trata da Copa do Mundo, há outra, 
que é anterior, que fala do aumento de mais R$44 bi-
lhões no limite do dinheiro do Tesouro para o BNDES 
em condições subsidiadas. É muito importante que nós 
analisemos e discutamos essa medida provisória, para 
não votá-la de qualquer jeito. Nós, da Oposição, temos 
uma responsabilidade imensa na votação dessa maté-
ria contida na Medida Provisória nº 487. Ela aumenta 
em mais de 44% o limite, que neste ano para R$124 
bilhões; com R$100 bilhões do ano passado, R$224 
bilhões. Então, é muito importante isso. Outro ponto 
que eu queria ressaltar é a questão da concentração. 
Diz o BNDES que a concentração de grandes empre-
sas ficou em 23%, mas no caso de se incluir a Petro-
bras, essa concentração passa para 37%. Ele diz que 
os dez maiores tomadores de empréstimos do banco 
foram 21,8%, mas se acrescentar a Petrobras vai para 
28.7. Ou seja, há uma concentração clara. Novamente 
volto ao Senador Eduardo Suplicy que quis comparar 
com o Governo anterior, o do Presidente Fernando 
Henrique: “Que em 1998 e que em 2000 as grandes 
empresas tinham....” Óbvio, naqueles momentos viví-
amos crises internacionais uma atrás da outra e não 
tínhamos o mercado de capitais que temos hoje. Ou 
seja, as grandes empresas não estavam tendo acesso 
nem ao mercado de capitais nem aos recursos exter-
nos. Hoje a situação é diferente. O mercado de capital 
está aí, forte e os recursos externos existem. No caso 
de se incluir a Petrobras aqui, o número será menor 
ainda naquela época do que agora. É bom que fique 

claro que a manipulação de números não é uma coi-
sa conveniente para esse debate. Esse debate tem de 
ser feito às claras. Então, temos de deixar tudo muito 
claro. Obrigado, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu é que 
agradeço a V. Exª, que é um especialista e que traz 
muito conteúdo a esse debate. 

Concluo, pedindo ao Presidente que autorize a 
publicação de todos os detalhes dessa síntese da au-
ditoria realizada. Quer dizer, é o enxugamento de todo 
o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas. 

Para concluir, concedo a V. Exª, Senador Jayme 
Campos; a minha pressa é em respeito a V. Exª.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
Alvaro Dias, diante dessa fala do senhor, não poderia 
ficar aqui sem aparteá-lo, sobretudo porque é muito 
pertinente a sua fala em relação ao BNDES. Lamen-
tavelmente, o BNDES, me parece, passou a ser uma 
instituição particular, qualquer que seja o comando 
daquela instituição, que é um banco de desenvolvi-
mento do nosso País. Entretanto, Senador Alvaro 
Dias, quando V. Exª diz aqui da venda da carteira do 
BNDES, do Finam para o BNDES, sem nenhum pro-
cesso licitatório, é grave, até porque quem comprou 
foi um banco privado e, fatalmente, necessitava fa-
zer uma licitação para ver qual seria a melhor oferta, 
qual banco proporia a melhor oferta. Senador Alvaro, 
o mais grave é que o BNDES, nesses últimos tem-
pos, passou também a ser um instrumento político 
partidário. Vou citar apenas aqui um fato. O BNDES 
financiou para o Governo do Mato Grosso algo pa-
recido em torno de R$245 milhões para aquisição 
de equipamentos mecânicos, caminhões, patrol, pá 
carregadeira, etc. Nessa compra de equipamentos, 
foi detectado, apurado, não só pela própria auditoria 
do Governo do Estado, pelo Gaeco, que é um órgão 
do Ministério Público, pela Polícia Fazendária, o su-
perfaturamento de algo em torno de R$50 milhões. 
O que me chama a atenção é que esse dinheiro foi 
liberado de uma vez só. Imagino que o BNDES tinha 
a obrigação de participar, ou seja, nessa concorrên-
cia, auditando os preços dos equipamentos. Ora, o 
BNDES recebe aporte do Governo Federal, ou seja, 
do Tesouro Nacional, e temos aqui a obrigação de co-
brar as providências do BNDES no sentido também de 
mandar apurar esse fato. É dinheiro de impostos nos-
sos que está sendo repassado para BNDES, através 
do Tesouro, e o BNDES, de forma pacífica, leniente, 
aceitou, diante de toda essa patifaria que aconteceu, 
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que não fosse o órgão responsável de fazer um pleito, 
ou seja, encaminhar ao Ministério Público Federal e 
à Polícia Federal para que também participassem da 
apuração desse desvio, ou seja, dessa prática ilícita 
que fizeram na compra dos equipamentos com o di-
nheiro do BNDES. Acho que o mínimo que o BNDES 
tinha de fazer seria mandar apurar e fazer devolver 
ou encerrar o contrato que ele tinha feito com o Go-
verno do Estado de Mato Grosso. Ora, o BNDES tem 
agido de forma errônea. Em determinados segmentos 
empresariais do Brasil, ele tem atuado de forma ca-
olha, haja vista no setor das indústrias frigoríficas do 
Brasil. Lamentavelmente, o que se tem alavancado 
neste setor nesse exato momento é coisa inusitada na 
história republicana. O Brasil está caminhando, aqui, 
para se tornar um oligopólio no setor frigorífico, com 
a participação, com a aquiescência do BNDES, por-
que os recursos são do BNDES. Isso está tornando a 
área da pecuária brasileira quase inviável, tendo em 
vista que o BNDES está alavancando dinheiro para 
três ou quatro grandes empresas frigoríficas e, com 
isso, inviabilizando também as pequenas indústrias 
frigoríficas do Brasil. Acho que não é a política certa. 
E o que é mais grave é que estão alavancando em-
presas, ou seja, aportando dinheiro para empresas 
que estão praticamente falidas, Senador Alvaro Dias. 
É grave! Há pouco tempo, uma determinada indús-
tria frigorífica alavancou R$300 milhões e, após 30 
dias, essa empresa entrou em recuperação judicial. 
Como o BNDES vai dar para um grupo, ou para uma 
empresa, R$300 milhões e depois de 30 dias essa 
mesma empresa entra em recuperação judicial? En-
tão, acho que o BNDES tem de ter mais critério, tem 
de ser mais responsável, sobretudo, não pode ser um 
banco partidário, o que dá a entender que ele passou 
a ser um instrumento político também. E isso é muito 
grave. O BNDES tem outras finalidades: de ser um 
banco nacional de desenvolvimento social. Todavia, 
na prática, hoje, lamentavelmente, com todo o res-
peito que tenho pelo Presidente Luciano Coutinho, 
o banco não tem agido de forma correta e, acima 
de tudo, de forma transparente, na busca de ser um 
banco que busca fazer, verdadeiramente, o desen-
volvimento de forma social. Este foi o meu aparte. 
Cumprimento V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Jayme Campos. V. Exª, que é de um 
Estado que tem uma pecuária importante, conhece o 
assunto e faz uma denúncia que tem de ser conside-

rada: estão formatando o oligopólio da carne no Brasil, 
financiando especialmente dois frigoríficos, um deles o 
JBS, dos irmãos Batista. Os dois frigoríficos obtiveram 
R$16 bilhões do BNDES! São R$16 bilhões concen-
trados em dois frigoríficos! 

Qual é o critério? Qual a justificativa? Qual a razão 
para esse procedimento? Enfim, isso vale a atenção 
do Senado Federal.

Vou concluir resumindo o que pretendia afirmar 
em relação às ações populares. São dois momentos: 
dez anos, de 1997 a 2007, com o BNDES e o HSBC à 
margem da legalidade, estabelecendo uma operação 
que, sem sombra de dúvida, significou prejuízos ao 
País. Durante todo esse período, o HSBC trabalhou à 
margem da legalidade, por concessão do BNDES, na 
administração de créditos no valor de R$1,6 bilhões. 
Durante todo esse período, o BNDES deixou de provi-
denciar a celebração do instrumento contratual exigi-
do em lei, portanto à margem da legalidade. E o outro 
momento é esta operação de 2007: 

A ausência de procedimento licitatório 
que precedesse a celebração do contrato de 
cessão definitiva da carteira de créditos em 
2007. A ausência de processo licitatório expõe 
a inobservância aos princípios da legalidade, 
impessoalidade e isonomia, quando da cessão 
definitiva da carteira ao HSBC.

Esta é a conclusão do Tribunal de Contas da 
União.

Diante dos graves indícios de irregularidades, há 
que se adotar providências. 

O Tribunal de Contas deve estar adotando as 
suas providências. Nós adotamos as nossas com 
duas ações populares que tramitam na esfera da 
Justiça Federal.

Concluo, manifestando a minha confiança na 
justiça de que não haverá extinção da ação de forma 
preliminar e monocrática. Que antes disso se realizará 
uma perícia judicial para que o julgamento ocorra em 
defesa do interesse público.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Peço a V. Exª que autorize a publicação deste 

relatório.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não. V. Exª será atendido na forma da lei.

Ouvimos o Senador Alvaro Dias, do Paraná. Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Jú-
nior, do Democratas, da Bahia. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, o Pre-
sidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, projeto que o Congresso Nacional havia discutido 
exaustivamente e aprovado no mês passado. 

Mais significativo que o que foi aprovado, Srs. 
Senadores, é o que foi vetado pelo Presidente. S. Exª 
repetiu o que tem feito à exaustão desde que assumiu 
o Poder Executivo, qual seja demonstrar com seus 
atos, palavras e omissões o desprezo que nutre pelas 
prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo e a 
dificuldade que tem em conviver em harmonia com os 
outros dois Poderes da República.

Senão, vejamos. No projeto original da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2011, o Governo não 
discriminava que obras e serviços corresponderiam 
ao seu chamado Programa de Aceleração do Cresci-
mento, o famoso PAC. Como estava, a LDO apenas 
daria amparo a prioridades que não eram detalhadas. 
Em resumo: seria um cheque em branco que nós, o 
Congresso, daríamos ao Executivo Federal. 

O que fez o Congresso? O que fez o relator do 
projeto, Senador Tião Viana, do PT? Após ouvir o Go-
verno (especificamente o Ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo) e dele receber informações sobre 
previsão de obras e serviços do PAC, o Senador Tião 
Viana reuniu essa lista de ações às prioridades, apon-
tadas por parlamentares (bancadas estaduais, comis-
sões técnicas e sugestões individuais) e as incluiu no 
projeto. Entenda-se “prioridades apontadas” como 
emendas que foram legitimamente apresentadas, dis-
cutidas, votadas e aprovadas no âmbito da Comissão 
Mista de Orçamento e, em seguida, pelo plenário do 
Congresso Nacional. 

Pois bem. Com o veto do Presidente Lula, caíram 
por terra 603 ações do anexo de prioridades e metas 
da LDO e, como em um passo de mágica, o Gover-
no deixou de se obrigar a detalhar onde pretenderia 
investir recursos do orçamento e ainda ignorou, nada 
solenemente, quase todas as ações incluídas pelo 
Poder Legislativo.

Srs. Senadores, ao suprimir da LDO o detalha-
mento de metas do PAC, ficou claro o objetivo do Go-
verno, que é garantir ao futuro governo, qualquer que 
seja ele, a mais absoluta autonomia para que defina, 
ele próprio, sem a participação ou fiscalização do 
Congresso – nosso dever, nossas prerrogativas estão 

sendo absolutamente desconhecidas pelo Executivo 
–, que obras receberão recursos e quais não sairão 
do papel.

Agora vejam o absurdo: o Governo retirou esse 
detalhamento por considerá-lo “desnecessário e re-
dundante”, quando não cabe a ele decidir o que é 
necessário ou desnecessário na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. É prerrogativa do Congresso. E não 
cabe justamente porque é o Poder Executivo quem 
deverá cumprir essas diretrizes e ser, pelo Congres-
so Nacional, fiscalizado para que as cumpra com o 
planejado.

Tem mais. Para ignorar as sugestões parlamenta-
res, o Governo trouxe argumentos que seriam risíveis 
se não fossem insultuosos a esta Casa: “Nem sempre 
é possível a ‘orçamentação’ de todas as ações (que 
são) relacionadas como prioridades e metas (pois) a 
inclusão de novas ações (...) não observa, necessa-
riamente, a possibilidade do seu financiamento”. Dito 
isso, o Governo passou a caneta em obras, em ações 
e projetos que o Congresso Nacional considerou ur-
gentes, prioritários, no mínimo necessários ao País. 
Tenham paciência, Srs. Senadores!

Sr. Presidente, as nossas prerrogativas estão 
sendo jogadas no lixo. Agora, nós temos que ter a co-
ragem de vetar, de impor à Presidência do Congresso 
a colocação desses vetos para serem discutidos e vo-
tados, para nós votarmos e derrubarmos esses vetos. 
Só assim nós recuperaremos as nossas prerrogativas. 
Só assim: impondo ao Presidente do Congresso a co-
locação desses vetos para discussão e votação. E, ao 
votarmos, derrubemos esses vetos para que, então, 
nossas prerrogativas sejam restabelecidas, porque 
é um absurdo o que o Executivo está fazendo com o 
Congresso, que vem permitindo, porque a base aliada 
tem favores, tem fartura de atendimento, de encargos, 
de recursos, no Executivo e, portanto, permite a humi-
lhação das duas Casas do Congresso.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador 

Antonio Carlos Magalhães Júnior, esse é um tema 
da maior importância para a recuperação da credi-
bilidade da instituição parlamentar no Brasil. Essa 
relação de promiscuidade a que se refere V. Exª, do 
Executivo com o Legislativo, compromete o concei-
to e a imagem do Congresso Nacional. Estamos em 
campanha eleitoral. Que os candidatos à Presidên-
cia da República assumam o compromisso de res-
tabelecer a interdependência entre os Poderes e de 
respeitar a independência do Congresso Nacional, 
deixando de usar medida provisória excessivamen-
te, sobretudo da forma como se utiliza o Executivo 
desse instrumento nos últimos anos, embutindo pen-
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duricalhos que muitas vezes passam pelo Congresso 
Nacional, passam pela Câmara, pelo Senado, sem 
que nos apercebamos da gravidade deles. Isso tem 
ocorrido. Restabelecer esse respeito do Executivo 
ao Legislativo é fundamental. Eu cumprimento V. Exª 
pela abordagem do tema, especialmente pelo fato que 
traz como comprovação de que o Congresso Nacional 
não tem tido por parte do Poder Executivo atualmente 
o necessário respeito. Quero aproveitar esse aparte 
também para prestar uma homenagem aos garçons. 
Aqui estão os garçons a nos servir, e hoje é o Dia 
do Garçom. Então, a nossa homenagem não só aos 
nossos garçons daqui do Senado Federal, mas tam-
bém aos de todo o Brasil. Eles trabalham para servir 
pessoas e, portanto, merecem todo o nosso respeito. 
A nossa homenagem a eles.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu também me associo aqui à homenagem do Se-
nador Alvaro Dias aos garçons. Aqui, representando 
os garçons da Casa, está o Zezinho. Faço minha sau-
dação ao Zezinho.

Senador Alvaro, nós temos que reagir. E só dessa 
forma nós restabeleceremos as prerrogativas do Le-
gislativo. Então, se nós não impusermos à Presidência 
do Congresso a colocação desses vetos para discus-
são e votação e, consequentemente, derrubada deles, 
nós continuaremos agachados frente aos interesses 
do Executivo. Vamos acabar com isso!

Sr. Presidente, a situação torna-se ainda mais 
absurda e inaceitável se associarmos esses vetos e 
suas pseudorrazões ao que o Governo tem feito com 
recursos do Tesouro Nacional. Bilhões têm sido esco-
ados através do BNDES a uma dúzia de empresas por 
critérios desconhecidos, em face de uma política que 
tem sido questionada por muitos.

E tem mais. É claro que este Governo, mantida a 
correlação atual de forças, não pretende diminuir seus 
gastos com a máquina pública. Não fosse isso, ele não 
teria vetado o dispositivo que garantiria, no âmbito dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, um cresci-
mento percentual dos investimentos superior ao das 
despesas correntes. As despesas correntes crescem 
mais que os investimentos e a capacidade de investi-
mento do País fica obstaculizada, portanto, crescemos 
menos por causa disso.

Para proceder a mais este veto, o Governo, 
menosprezando o trabalho feito pelo Congresso Na-
cional, considerou que a “alocação” de recursos pú-
blicos exige uma avaliação mais “complexa” daquela 
feita pelo Poder Legislativo, que, segundo ele, Go-
verno, teria sido uma mera comparação entre níveis 
de gastos correntes e de investimentos, destituída 

de rigor ou precisão. Ora, nós estamos certos e ele 
está errado.

Em resumo, o Governo segue relegando o Or-
çamento-Geral da União a um plano secundário, ao 
mesmo tempo em que tenta manter sua política de 
investimentos distante do Congresso Nacional, seja 
durante sua discussão, seja, principalmente, durante 
seu acompanhamento e fiscalização.

No caso dos vetos à LDO, Sr. Presidente, a von-
tade do Congresso Nacional, de Deputados e Sena-
dores, foi, mais uma vez, desrespeitada, ignorada pelo 
Poder Executivo.

Por fim, quero dizer que lamento muito que esta 
Casa não se levante, em uníssono, quando interes-
ses circunstanciais, político-partidários ou fundados 
na mais abjeta submissão a outro Poder acabam se 
sobrepondo às nossas prerrogativas, que, entendo, 
todos deveríamos defender acima de cores partidárias 
e ideológicas.

Quero fazer um registro. Hoje, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado reque-
rimento para a convocação do Sr. Sérgio Rosa e do 
Sr. Gerardo Santiago, ambos da Previ – a Veja cha-
ma Sérgio Rosa de “poderoso chefão” –, porque são 
as duas figuras envolvidas na confecção de dossiês 
contra opositores.

Aqui, nós temos figuras do Congresso e da po-
lítica brasileira que foram bisbilhotadas, foram inves-
tigadas, porque contrariavam interesses do Governo 
ou do PT. Nessa lista, estão envolvidos o Senador 
Jorge Bornhausen; o ex-Governador de São Paulo e 
candidato à Presidência da República, José Serra; o 
Senador Heráclito Fortes; e o Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto. E vejam por que ele foi investigado: 
ele era sub-relator dos fundos de pensão na CPI dos 
Correios, e foi investigado porque estava contrariando 
interesses escusos da Previ e dos fundos de pensão 
estatais. Essa é a razão.

Então, hoje, com o requerimento da Senadora 
Kátia Abreu, foram aprovados os dois convites. Espera-
mos que principalmente o Sr. Gerardo Santiago venha 
aqui e confirme todas as declarações que ele fez na 
revista Veja desta semana. É gravíssima a utilização 
de aparelhos governamentais, como a dos fundos de 
pensão estatais, que deveriam ser absolutamente in-
dependentes, em operações de espionagem de Par-
lamentares e políticos da oposição. Isso é inaceitável! 
Nós precisamos ir a fundo nessa questão.

Toda vez que interesses do Governo ou do PT 
são contrariados, acontece esse tipo de coisa. Isso 
tem que parar. Nós vamos fazer com que o Sr. Gerar-
do Santiago confirme essas declarações. É da maior 
gravidade. Esse é um exemplo. Nós devemos ter mui-
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tos outros que são desconhecidos de nós todos e do 
público em geral.

Portanto, vamos aguardar essa oitiva, que será 
fundamental, e vamos aqui também protestar contra 
o uso, o aparelhamento da máquina governamental 
pelo PT e seus parceiros nessa situação. Vamos aca-
bar com isso. A oposição não pode viver sendo moni-
torada, investigada e, no momento em que interessar, 
aparecerem os dossiês e as denúncias. Vamos acabar 
com essa prática fascista, essa prática inaceitável no 
Brasil.

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

Ouvimos o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, 
do Democratas da Bahia.

E agora, falando pela Liderança do Democratas, 
o Senador Jayme Campos, de Mato Grosso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, serei rápido. Quero, nesta oportuni-
dade, fazer uma breve comunicação: neste dia 11 de 
agosto de 2010, aniversaria a cidade de Nova Bandei-
rantes, no norte de Mato Grosso.

No dia 11 de agosto de 1982, nascia Nova Ban-
deirantes, no Estado de Mato Grosso, fruto de projeto 
de colonização, como a maioria das cidades mato-
grossenses.

A Colonizadora Bandeirantes Ltda. (COBAN) ini-
ciou a abertura da Rodovia MT-208, trecho compreen-
dido entre Alto Paraíso e Nova Bandeirantes.

Portanto, há 28 anos, quando foi dado início à 
construção do escritório da COBAN, foram assentados 
os primeiros colonos naquela região.

Em 13 de maio de 1985, a Câmara Municipal de 
Alta Floresta (MT) aprovou o Projeto de Lei que deu 
origem à criação do Distrito de Nova Bandeirantes.

Em 1991, Senador Jorge, durante a minha ges-
tão – e V. Exª como Deputado Estadual –, o Distrito de 
Nova Bandeirantes foi elevado à categoria de Município 
que, em outubro do ano seguinte, elegeu seu primeiro 
Prefeito Municipal, o Sr. Sebastião Moreira dos Santos, 
também conhecido por Tião Matrinchã.

Por essa razão, Sr. Presidente, eu não poderia 
deixar de parabenizar os habitantes de Nova Bandei-
rantes assim como também todas as autoridades.

Todavia, além de fazer essa homenagem ao povo 
de Nova Bandeirantes, o que me traz a esta tribuna, 
Sr. Presidente, é a questão fundiária em Mato Grosso. 
Estive, este fim de semana, visitando oito municípios 
do norte do Araguaia. Lá, com muita tristeza, vi a inse-
gurança jurídica, sobretudo a intranquilidade que tem 
gerado a falta de regularização fundiária.

Estive, Senador Jorge, em Porto Alegre do Norte, 
Confresa, Alto Boa Vista, Santa Terezinha e assim por 
diante. Causou-me muita preocupação, lá em Posto da 
Mata, especificamente ao longo da BR-158, um assen-
tamento chamado Estrela do Araguaia. São mil e tantas 
famílias que, lamentavelmente, vivem em uma situação 
precária, de penúria, se assim posso chamar.

Por outro lado, lá o Governo Federal criou uma 
situação realmente inusitada. A gleba Suiá-Missu, que 
era uma gleba da Agip, teve parte de sua área vendida 
para vários proprietários e outra parte foi invadida, até 
mesmo com a aquiescência da própria Agip.

Todavia, depois de alguns anos, depois de a Agip 
vender quase 185 mil hectares de terras para pesso-
as que compraram e pagaram, e foram escriturados 
dentro da lei e da ordem, a Funai, de uma forma que 
até agora não entendi, conseguiu apresentar ali um 
outra escritura, dizendo que esses 185 mil hectares 
também eram da Funai, por conseguinte, uma reser-
va indígena.

Ora, a aquisição dessa área foi bem antes da 
escritura apresentada pela Funai. Nesse caso, o que 
temos visto lá é uma dificuldade sem fim. A Estrela do 
Araguaia tem mil e tantas famílias. Ali não tem água, 
ali tem dificuldade para crédito agrícola, ali não tem 
saúde. Para vocês terem uma noção, Senador Jorge, 
lá não existe uma unidade de saúde, não existe uma 
ambulância. Até o projeto Luz para Todos, que foi feito 
naquela região, não é permitida a ligação, ou seja, ba-
ter a chave nos transformadores e as pessoas também 
receberem energia elétrica.

Então, o que nós temos que fazer é um apelo 
dramático, desta tribuna, ao Incra, para que tome al-
gumas providências. Não podemos, em hipótese al-
guma, aceitar que moradores de cidades como Con-
fresa, que são hoje 16 mil eleitores, a maioria de área 
urbana, mas muito menos os da área rural, até agora 
não tenham acesso ao documento da terra. Da mesma 
maneira, em Alto Boa Vista, em Canabrava, e assim 
por diante.

O Incra, meu caro Líder, que preside esta sessão, 
Antonio Carlos Júnior, lamentavelmente, passou a ser 
um órgão nocivo à sociedade. Nós temos que criar um 
novo Incra, um Incra sem vício, um Incra que pode dar 
resultados, sobretudo na política fundiária brasileira.

Nós nos esforçamos aqui, há poucos meses, 
para aprovar uma medida provisória dando ao Incra 
instrumentos, ferramentas suficientes para buscar a re-
gulação fundiária dos 63 milhões de hectares de terra 
na região amazônica do Brasil, e, na prática, Senador 
Jorge, até agora, não vimos nada de concreto.

Por isso, quero, desta tribuna, diante dos nossos 
colegas Senadores, fazer um pleito, um apelo, para 
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que essa política fundiária do Governo Federal possa 
ter mais resultado. Não podemos conviver com essa 
tragédia que está acontecendo em todo o Território 
Nacional praticamente, sobretudo na nossa região.

O Incra precisa tomar providências sérias; caso 
contrário, vai haver conflitos, como vi, no sábado pas-
sado, lá perto da Gleba Bordolândia: 150 famílias re-
tiradas daquela área com a Polícia Federal, com ofi-
cial de justiça, e o Incra não comparece para dar uma 
solução ao caso. E são áreas devolutas, do próprio 
Governo Federal.

Portanto, imagino que, nesse caso, o Congresso 
Nacional tem que cobrar providências, sobretudo quan-
do vemos ali milhares de trabalhadores que querem 
ter acesso a crédito agrícola e a alguns serviços que 
são de competência do Poder Público. E eles não têm 
assegurado esse acesso.

Todavia, quero, nesta oportunidade, dizer aos 
meus amigos do Alto da Boa Vista, de Confresa e de 
toda a região norte do Araguaia que já encaminhamos, 
que já aprovamos nesta Casa um projeto criando duas 
superintendências do Incra: uma no norte do Araguaia 
e outra lá na região do norte do Mato Grosso.

O Mato Grosso, Senador Antonio Carlos Júnior, 
é um Estado com 900 mil km²; é um Estado de dimen-
sões continentais, onde a presença do Governo é muito 
pequena. Precisamos descentralizar os serviços, sobre-
tudo um serviço como esse, que é papel do Governo 
Federal. É um serviço que tem de ser feito pelo Incra, 
que não é da responsabilidade do Governo Estadual, 
porque essas áreas são federais. 

Acho que o fundamental, Senador Jorge, é fa-
zermos uma ação concreta aqui, exigindo que o Incra, 
diante da medida provisória que aprovamos, faça um 
trabalho rápido, eficaz, no sentido de dar segurança 
jurídica e de acabar com essa intranquilidade, em que, 
lamentavelmente, vivem milhares de famílias no norte 
e na região do Araguaia do no nosso Estado.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador.
O Sr. Jorge Yanai (DEM – MT) – Senador Jayme 

Campos, V. Exª sempre levanta assuntos importantes 
para o País, mas, de forma especial, para o Estado 
de Mato Grosso. V. Exª fez governos importantes, 
como Prefeito de Várzea Grande e principalmente 
como Governador do Estado, época em que tive a 
honra e a satisfação de ter sido Deputado Estadu-
al, apoiando seu Governo. Queria aproveitar esta 
oportunidade para também me somar a V. Exª nesse 
sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo ani-
versário de Nova Bandeirantes, fundada há 28 anos. 
Nas minhas andanças, agora, pelo interior do Estado, 
tive a satisfação de visitar Nova Bandeirantes. Tam-
bém pude ver as dificuldades que essas cidades têm, 

principalmente em relação ao escoamento da sua 
produção, uma vez que são péssimas as estradas. E 
V. Exª levantou uma questão muito importante, que 
é a da MT-208. Com ela pronta, pavimentada, quem 
sabe até federalizada, Senador, talvez tenhamos 
melhores condições de fazer com que ela se una à 
BR-163. Quem sabe, depois de terminada a BR-163 
até o Porto de Santarém, essas regiões mais distan-
tes do Estado de Mato Grosso possam mudar a sua 
economia – hoje elas vivem quase somente da extra-
ção da madeira e da pecuária – e, assim, tenhamos 
também a oportunidade de ter uma agricultura que 
aproveite terras degradadas, essa vasta imensidão de 
terras que existe lá, em que não se está produzindo, 
bem como de transformar essa tristeza que vemos, 
Senador Jayme Campos, quando passamos naque-
las cidades do norte do Estado de Mato Grosso. Há 
tristeza e desencanto da população, porque não en-
contra opções de trabalho. São só perseguições pela 
Polícia Federal e pelo Ibama. Nós temos realmente 
de mudar o sentimento do Governo, que deve ser 
aquele Governo que realmente traga igualdade para 
todos. Tenho por Nova Bandeirantes – que nasceu 
na década de 80 – um sentimento diferente, porque 
venho daquela cidade, Bandeirantes, no Estado do 
Paraná, no norte do Paraná, de onde veio o fundador 
Daniel Meneghel. Ele é um empresário, fundador de 
Nova Bandeirantes, que fez um trabalho incansável, 
muitas vezes arcando, ele próprio, com as despesas 
da construção de estradas e de pontes, para que a 
cidade se tornasse uma realidade. E o Município hoje 
tem muitos trabalhadores, gente que realmente me-
rece respeito, que contribuiu para seu crescimento e 
desenvolvimento. Nós devemos fazer um reconheci-
mento a César Linhares Júnior, a Jairo Celeste Dias, 
a Gervásio de Azevedo e a tantos outros cidadãos 
de Nova Bandeirantes. Quero dizer também, Senador 
Jayme Campos, em relação ao levantamento dessa 
questão fundiária, a este tema importante que é a 
regularização de terras na região do Araguaia, que 
também há importantes regiões no norte do Estado, 
que precisam de regularização. Aqui, recentemente, 
fizemos a aprovação da transferência de terra para o 
Estado de Mato Grosso, como a Gleba Maicá, que vai 
realmente tirar da irregularidade essas pessoas que 
já moram lá há dezenas de anos. A presença do Incra 
na região norte do Estado do Mato Grosso e também 
do Araguaia, sem dúvida alguma, vai preencher uma 
lacuna, mas tomara, Senador, que não sejam ilhas 
de má administração, de incompetência, que costu-
mam acompanhar esses órgãos. Tomara, Deus, que 
realmente seja uma coisa justa para a nossa popula-
ção! E esse Governo que vem aí, de Wilson Campos 
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e de Dilceu Dal’Bosco, tem falado, ao longo de suas 
andanças, que uma de suas metas principais – esse 
Governo que vem aí, esse Governo novo, de pensa-
mentos novos, que olha Mato Grosso de frente, para 
o futuro – é trabalhar de forma muito árdua e muito 
competente para a regularização fundiária de nosso 
Estado. Agradeço a oportunidade e o aparte que V. 
Exª me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Prorrogo a sessão por mais uma hora, para 
atender aos oradores inscritos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, Senador Jorge, e o que trago aqui é 
essa triste realidade. Mas a esperança é a última que 
morre. Inclusive, V. Exª colocou que o nosso candidato 
a Governador, o professor Wilson Santos, tem a pre-
tensão de criar a Secretaria Fundiária, que acho um 
bom começo para solucionar os problemas. 

E há uma saída, que também acho muito im-
portante, já que o Governo Federal tem muita dificul-
dade na agilização de alguns projetos pertinentes a 
cada Estado da Federação. Seria de bom alvitre que 
acontecesse transferência, como aconteceu a da 
Gleba Maicá, a de Marcelândia, a da Cristalina, na-
quela região norte. Isso facilitaria sobremaneira, no 
Estado, a política fundiária, até porque o cidadão teria 
um acesso mais fácil. Imagine o cidadão deslocar-se 
de alguma região mais distante – como é o caso de 
Bandeirantes, que fica a mais de mil quilômetros da 
capital –, todos os meses, para tentar solucionar um 
problema na Superintendência do Incra em Cuiabá. 
Acho que o Estado, nós, particularmente, sobretudo 
os Deputados Estaduais, os Prefeitos, os Vereadores 
e a própria comunidade, teríamos um acesso melhor, 
se fosse um órgão estadual. Por isso, acho que valeu 
a pena a transferência de 1,2 milhão hectares para o 
Estado, para que ele possa titular lá a Gleba Maicá. A 
cidade de Marcelândia e outras serão beneficiadas, 
como Parque de Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, 
Matupá, etc. 

Portanto, quero concluir, Sr. Presidente, dizendo 
que o Brasil tem que mudar. Essa política de dema-
gogia, na prática, não tem trazido nada de concreto, 
sobretudo no aspecto de darmos mais justiça social à 
nossa população, principalmente na questão fundiá-
ria. Posso falar, com relação ao meu Estado, que, na 
questão fundiária, nada aconteceu. Pelo contrário, os 
assentamentos hoje vivem em verdadeiro estado de 
petição. Mato Grosso é o Estado hoje que tem o maior 
número de assentamentos, mas, com muita tristeza, 
por onde tenho passado, falta a presença, o braço do 
Governo. 

Por isso, imagino que o próximo Presidente da 
República terá o compromisso de buscar soluções para 
os nossos assentamentos. O que se vê é a criação de 
bolsões e mais bolsões de miséria. Na prática, muitas 
pessoas que ali chegam vendem aquele pedaço de 
terra, aumentam a propriedade dos outros e vão para 
a cidade. Com isso, estão-se criando os bolsões de 
miséria também nas periferias, sobretudo nas cidades 
de maior porte, como na própria capital, Cuiabá, onde 
aumentou substancialmente o número de habitantes. 
São pessoas que estão decepcionadas com a política 
fundiária, com uma política que – eu imagino – seria 
concreta, até porque Mato Grosso é um Estado que 
tem terras férteis, que tem tudo para produzir.

Agora, o que não se vê é assistência técnica, é 
crédito agrícola. A própria política de acesso ao crédito 
agrícola com a exigência das LAUs, com a exigência 
dos GEOs, faz com que as famílias não tenham aces-
so. Isso dificulta sobremaneira. 

Portanto, eu concluo, Sr. Presidente, agradecen-
do e na certeza, Senador Jorge e demais Pares, que 
temos de fazer uma verdadeira cruzada no sentido de 
buscar a regularização fundiária na maioria dos Esta-
dos da Federação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jayme Cam-
pos, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com a palavra o Senador Belini Meurer.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e a todos 
os que me acompanham pela TV Senado. 

O que me faz subir à tribuna na tarde de hoje, 
Sr. Presidente, é um assunto que considero de vital 
importância para a democracia em nosso País. É uma 
das formas mais diretas de a sociedade exercer o seu 
poder de decisão nos rumos das obras de suas cida-
des e Estados. Eu estou me referindo ao Orçamento 
Participativo, ou Orçamento Regionalizado, como al-
gumas pessoas preferem chamar.

Em Santa Catarina, o chamado Orçamento Parti-
cipativo foi implantado em 1997, a partir de um projeto 
de lei apresentado pelo então Deputado Estadual do 
Partido dos Trabalhadores, Carlito Merss, hoje Prefei-
to de Joinville.

No Orçamento Participativo, geralmente são va-
lorizados os órgãos legítimos, considerados legítimos 
de representação da população.
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A experiência mais marcante do Orçamento Parti-
cipativo de que se tem notícia no Brasil surgiu em Por-
to Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na gestão do 
Prefeito Olívio Dutra, em 1989. Ali se implantou, com a 
gestão do Partido dos Trabalhadores, uma metodologia 
por meio da qual cada cidadão que se fizesse presente 
às “Plenárias” podia votar sobre quais os tipos de ne-
cessidades o governo municipal deveria atender.

Esse modelo de gestão em Porto Alegre ga-
nhou reconhecimento da população, sendo atribuído 
a ele parte da responsabilidade pela permanência 
do PT à frente da Prefeitura de Porto Alegre durante 
16 anos.

Para se ter uma ideia da importância da gestão 
participativa, em 1996, a Conferência de Istambul, Ha-
bitat II da ONU, ou Cúpula das Cidades, reconheceu o 
Orçamento Participativo como “Prática Bem Sucedida 
de Gestão Local”. O Orçamento Participativo de Porto 
Alegre tornou-se uma referência para o mundo. A ONU 
considera a experiência como uma das 40 melhores 
práticas de gestão pública urbana no mundo. O Banco 
Mundial reconhece o processo de participação popular 
de Porto Alegre como um exemplo bem-sucedido de 
ação conjunta entre Governo e sociedade civil.

Outra experiência importante foi durante a gestão 
de Marta Suplicy à frente da Prefeitura de São Paulo. 
Com ela, a inovação se deu no chamado Orçamento 
Participativo Criança, sistema diferenciado de partici-
pação em todas as escolas públicas municipais, para 
demandas de investimentos nas próprias escolas e 
nos bairros.

No âmbito federal, o Governo Lula deu exemplo 
de participação democrática quando intensificou, a 
partir de 2003, a realização das conferências temáticas 
municipais e estaduais. Os encontros discutem ações 
nas áreas da saúde, educação, segurança, habitação 
e outras. De acordo com levantamento publicado pela 
Secretaria-Geral da Presidência, o Brasil realizou, des-
de 1941, 109 conferências nacionais, sendo que 60% 
ocorreram entre o primeiro e o segundo mandato do 
Presidente Lula, de 2003 a 2009. Mais de 4,5 milhões 
de pessoas se envolveram na realização das confe-
rências nacionais dos últimos oito anos. 

Ainda no âmbito federal, criamos o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, em maio de 
2003. O Conselho assessora o Presidente da Repúbli-
ca na formulação de políticas e diretrizes específicas, 
e aprecia propostas de reformas estruturais e de de-
senvolvimento econômico e social que lhe sejam sub-
metidas. A criação do Conselho aumentou, de forma 
inédita, a interlocução entre o Governo e a sociedade 
e a capacidade de definir, de forma compartilhada, os 
grandes rumos do País.

Por todos esses exemplos, que acabo aqui de 
relatar, Sr. Presidente, é que quero parabenizar, mais 
uma vez, o Estado de Santa Catarina, e, agora, na 
figura de quem implementou a participação popular 
em nosso Estado, por meio da Lei do Orçamento Par-
ticipativo, o Prefeito Carlito Merss, de Joinville que, 
juntamente com seu Secretário, Eduardo Dalbosco, 
está chamando a juventude a participar dessas de-
cisões, com a realização do Orçamento Participativo 
Jovem. Neste sábado, dia 14, teremos uma amostra da 
força da juventude na região. Ouviremos deles quais 
as políticas públicas que devem ser implementadas 
para os jovens joinvilenses. Quero, aqui, cumprimen-
tar, a todos os que estão envolvidos, e principalmente, 
neste momento, à juventude que está coordenando 
esse evento. 

Tenho orgulho de fazer parte de um Partido que 
ajudou a consolidar a ideia de Orçamento Participativo 
no Brasil. Um mecanismo que permite a todos discutir 
políticas públicas com o objetivo de assegurar a par-
ticipação direta na definição das prioridades para os 
investimentos públicos.

É preciso que nos conscientizemos de que os ci-
dadãos, em uma democracia, não têm apenas direitos, 
mas o dever de participar no sistema político que, por 
seu lado, protege seus direitos e suas liberdades.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Com a palavra o Senador Jorge Yanai.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ilustre 
Presidente Antonio Carlos Júnior, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu quero cumpri-
mentar aqui – como já foi dito – o Dia dos Garçons e 
reconhecer o trabalho que eles fazem em todo o País. 
Cumprimento ainda os advogados, porque hoje tam-
bém é o Dia dos Advogados.

Sr. Presidente, a minha intenção, ao vir aqui hoje, 
é tratar de um tema muito complexo, que é a dívida 
dos produtores rurais brasileiros.

Ao longo das últimas décadas, foram tantas as 
voltas e reviravoltas, que é praticamente impossível 
manter-se atualizado sobre o estado em que se en-
contra o endividamento agrícola em nosso País. 

Sabemos que, desde a década de 80, o setor 
rural vinha acumulando dividas. Esses passivos eram 
constantemente pressionadas pela alta inflação, pela 
instabilidade econômica e pela sucessão infindável 
de planos econômicos, os quais, em regra, pioravam 
ainda mais a situação dos produtores rurais.

Em 1995, tivemos um marco importante com a Lei 
nº 9.138, de 29 de novembro daquele ano, que secu-
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ritizou os passivos dos produtores e, combinada com 
as esperanças que envolviam os trabalhos da CPI do 
Endividamento, acenava com a possibilidade de um 
final feliz para a questão da dívida agrícola.

Todas essas esperanças, porém, foram frustradas 
pela sequência de acontecimentos que se iniciou na 
segunda metade da década de 90. Em 1999, verificou-
se uma acentuada queda nos preços internacionais 
das commodities. Mudanças na política econômica 
brasileira, especialmente a adoção de câmbio flutuante, 
tiveram impacto na formação dos preços agrícolas. 

Em relação à oferta de crédito por parte do gover-
no, criou-se, entre 2000 e 2001, uma série de progra-
mas, como o Moderfrota, para estimular a renovação 
do maquinário agrícola nacional. Os juros eram altos, 
de até 14,75% ao ano – bem acima da inflação – e o 
período de cobrança dos financiamentos estava pro-
gramado para 2004. 

Os anos seguintes foram de altos e baixos em 
termos de produção e de preços internacionais. Em 
2003, por exemplo, a moeda brasileira se valorizou e 
os preços estavam em alta, o que gerou safras recor-
des no Brasil. Na safra de 2004/2005, porém, os pre-
ços caíram, a rentabilidade foi baixa e os produtores 
amargaram uma perdas de R$10 bilhões. As dívidas 
contraídas entre 2000 e 2001 começaram a ser co-
bradas e, embora o Ministério da Agricultura estivesse 
concedendo crédito a juros de 8,75% ao ano, muitos 
produtores não puderam usufruir dessa linha porque 
estavam inadimplentes. 

O ano de 2005 foi terrível para o agronegócio 
brasileiro. Em relação a 2004, a perda nominal foi de 
mais de 26 bilhões de reais. A combinação dos pre-
juízos na negociação da safra com dívidas cada vez 
mais difíceis de pagar culminou na quebra generali-
zada dos produtores. 

Em junho, 25 mil produtores rurais organiza-
ram o Tratoraço em Brasília, movimento que ecoou 
em todo o Brasil. A situação dos produtores nessa 
época já era extremamente delicada. As dívidas de 
2003/2004 estavam atrasadas, não havia recursos 
para financiar o restante de 2005, as execuções ju-
diciais se acumulavam e tivemos um verdadeiro caos 
em nosso País. 

Após o Tratoraço, o Governo liberou recursos 
da ordem de três bilhões de reais, a juros de 13,75%. 
A ideia era quitar toda a dívida rural nos cinco anos 
seguintes. 

A situação, infelizmente, não se resolveu dessa 
maneira. Os anos seguintes foram anos de mais in-
certezas, mais contratempos, mais obstáculos para a 
liberdade financeira dos produtores rurais.

A relação entre o montante do crédito rural e a 
produção agrícola, ano a ano, fica mais desfavorável – 
por mais que a produção aumente, o crédito não tem 
aumento correspondente, pelo contrário. 

O resultado foram dezenas de bilhões de reais 
em perdas e pelo menos três grandes renegociações 
da dívida agrícola nos últimos cinco anos. Na atuali-
dade, a situação chegou a um ponto absolutamente 
insustentável.

Só em Mato Grosso, por exemplo, a dívida agrí-
cola gira em torno de 12 bilhões de reais. A inadim-
plência, infelizmente, vem se tornando um fato comum 
entre os produtores do meu Estado, o Estado de Mato 
Grosso. Em 2009, 1/3 dos produtores mato-grossenses 
não conseguiu honrar suas dívidas. Em 2010, espera-
se que 2/3 vivam essa situação. Já passa de 500 o 
número de processos de execução contra produtores 
mato-grossenses inadimplentes que podem, em alguns 
casos, perder até suas máquinas e, consequentemen-
te, seu meio de vida.

O momento, Sr. Presidente, é o de se pensar com 
carinho em uma solução que resolva os problemas da 
dívida agrícola de uma vez por todas. 

Em primeiro lugar, é preciso estipular regras cla-
ras para que, sempre que houver quebra de safra ou 
quebra de receitas – situações adversas que escapam 
ao controle do agricultor –, o produtor tenha a garan-
tia de poder renegociar sua dívida em bases justas e, 
dessa forma, poder se planejar melhor para a safra 
seguinte, afastando o fantasma da inadimplência e o 
risco da execução judicial.

Em segundo lugar, é necessário um trabalho 
completo e minucioso de reavaliação dos saldos de-
vedores de todos os incontáveis planos de crédito em 
vigor desde os anos 80. O Tribunal de Contas da União 
já detectou, em diversas ocasiões, erros de cálculo 
nas dívidas rurais. Os produtores têm pleno direito ao 
ressarcimento dos valores pagos a mais.

Em terceiro lugar, o Governo precisa apresen-
tar propostas mais bem estruturadas e que ataquem, 
efetiva e definitivamente, o problema. Os produtores já 
estão cansados de simplesmente rolar a dívida. Eles 
precisam de opções concretas e factíveis para, se 
não acabar com a dívida definitivamente, pelo menos 
minimizá-la ao ponto de ela deixar de influir negativa-
mente sobre a produção agrícola.

Há pouco tempo, tivemos um belo exemplo do 
que pode ser feito. O pequeno produtor rural nordesti-
no com dívidas até 10 mil reais, contraídas até janeiro 
de 2001, teve sua dívida perdoada. Os que deviam até 
15 mil reais tiveram suas dívidas bastante ameniza-
das também. O Senado Federal teve uma participação 
decisiva nessa questão, como bem assinalou o nobre 
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Senador José Agripino, nosso companheiro, em pro-
nunciamento.

Esse tipo de iniciativa tem de ser estendido aos 
produtores de todo o Brasil e para as dívidas de todos 
os tamanhos. O perdão para as dívidas pequenas e 
a renegociação justa das dívidas maiores, com juros 
acessíveis – não os que o Governo costuma praticar 
– são passos importantes para a solução do endivida-
mento do setor rural.

No ano passado, com a aprovação do PLV nº 462, 
de 2009, os produtores conseguiram mais uma prorro-
gação de prazo e mais um reescalonamento do saldo 
devedor. Resoluções do Banco Central, a mais recente 
de maio deste ano, autorizaram instituições financeiras 
a renegociar as dívidas, incluindo as parcelas vencidas 
e não pagas até 1º de março de 2010.

Tais medidas certamente trarão um pouco de 
alívio para os produtores, mas nada mais. O proble-
ma crônico permanece, e os produtores continuarão 
com dificuldades para, ao mesmo tempo, pagar suas 
dívidas, lidar com os inúmeros fatores externos que 
influenciam sua produção e manter um fluxo de caixa 
que permita novos investimentos. Assim, enquanto não 
for dada uma solução definitiva ao problema, testemu-
nharemos uma sucessão interminável de renegocia-
ções, rolagens e reescalonamentos.

Indo além, alerto uma vez mais para a necessi-
dade de que investimentos na infraestrutura do País 
realmente aconteçam. Vamos assegurar rodovias 
transitáveis, fazer investimentos concretos em fer-
rovias e hidrovias para que produtor possa escoar 
sua produção de forma adequada, pagando preço 
justo pelo transporte e podendo quitar, assim, seus 
compromissos.

Quem ganha, evidentemente, Sr. Presidente, é o 
Brasil, que poderá, com medidas como essas, realizar 
plenamente seu potencial de maior produtor agrícola 
do planeta.

Por falar em logística, chamo atenção para a situ-
ação dos meios de transporte. Precisamos de rodovias 
bem pavimentadas, não da buraqueira que se vê em 
todo o País, especialmente no Estado do Mato Grosso. 
É importante o investimento em ferrovias, que devem 
fazer, e fazem, uma diferença muito grande. Some-se 
a esses modais de transporte, que são bem visíveis, 
a hidrovia, que é o futuro. No Estado do Mato Grosso, 
há a hidrovia Teles Pires, Juruena, Tapajós. Há sinais 
claros de que esses transportes promovem o cresci-
mento e o desenvolvimento de qualquer Estado. 

Eu estive no interior do Estado de Mato Grosso 
visitando tanto a região norte do Estado como a re-
gião do Alto Araguaia. Observei que na região norte 
do Estado quase não existem estradas asfaltadas; as 

poucas que existem são mal conservadas e precisam 
urgentemente de pavimentação para permitir que aque-
la população que trabalha, que sua, que dá a vida por 
aquela terra, tenha condições iguais de crescimento 
e desenvolvimento econômico. É preciso mudar aque-
la filosofia de que têm de viver só da derrubada das 
árvores, mesmo que ela seja de forma sustentada; é 
preciso mudar aquela filosofia de se investir só na pe-
cuária para que se possa ter a alternativa da agricultu-
ra e que essa agricultura, seja ela de pequeno, médio 
ou grande porte, tenha condições de escoamento que 
torne a sua rentabilidade maior.

Observei nessas cidades do norte do Estado uma 
tristeza, um desânimo muito grande no coração das 
pessoas que lá habitam. As cidades estão paradas, o 
povo está desesperado e pronto para ir embora. Mas 
eu pergunto: o que aquelas milhões de pessoas, aque-
las centenas de milhares de pessoas irão fazer e que 
lugar poderá abrigar tanta gente?

Por outro lado, visitei a região de Alto Taquari, 
Alto Araguaia, Alto Garça. A presença da estrada de 
ferro naquela região – aliás, essa estrada de ferro não 
cresceu nos últimos oito anos – trouxe um sentimento 
mais vivo para as cidades. Percebi lá um povo anima-
do, um povo que está contente, trabalhando e vendo 
a cidade florescer de forma muito intensa. Vi cami-
nhões, veículos, motos, o povo andando nas ruas, o 
movimento crescendo. 

É isso que acontece quando o Governo realmente 
se preocupa em planejar o futuro do seu Estado. Na 
situação de abandono em que se encontra o nosso 
Estado, poucas coisas foram feitas. E se foram feitas, 
o número foi muito pequeno em relação à grande ri-
queza que o Estado de Mato Grosso tem. Não adian-
ta ficarmos falando que Mato Grosso é o campeão da 
produção de grãos, que é o maior produtor de algodão, 
que tem o maior rebanho de gado do País se não te-
mos a mesma proporção na qualidade de vida e na 
sustentabilidade de todas as cidades, principalmente 
do interior do Estado. 

Nós, aqui, estamos sempre batalhando e dizendo 
que um modal que ainda faz falta ao Estado de Mato 
Grosso para trazer realmente a redenção econômica 
do nosso Estado são as hidrovias. Para Mato Grosso, 
o importante são as hidrovias – a Teles Pires, Jurue-
na, Tapajós –, que vão tornar a nossa região o melhor 
local do País para se retirar a rica produção do Estado 
de Mato Grosso e, realmente, elevar o Estado de Mato 
Grosso a uma posição invejável.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de vir aqui 
manifestar meu sentimento de preocupação com esse 
setor do agronegócio que é importantíssimo para o de-
senvolvimento do meu Estado, já que, acima de tudo, con-
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corre com quase 50% da nossa exportação. Essa gente 
que trabalha e que produz tem de ser respeitada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Agradeço ao Senador Jorge Yanai.
O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à 

Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Espírito Santo demonstrou novamente, 
na última segunda-feira, a perene devoção dos fiéis 
católicos a sua padroeira, no encerramento da festa 
dedicada a Nossa Senhora da Penha. 

A manifestação religiosa que ocorre todos os 
anos, reunindo centenas de milhares de pessoas, é 
uma das maiores do País, e cresce a cada ano. Duran-
te os 8 dias que antecedem seu término, o chamado 
oitavário, romarias, em número cada vez maior, partem 
de pontos diversos rumo ao Convento da Penha, hoje 
transformado no centro da espiritualidade capixaba.

São romarias de homens, mulheres, motociclistas, 
ciclistas, cavaleiros, advogados, bombeiros, militares 
e moradores de localidades do Interior, que percorrem 
dezenas de quilômetros para homenagear Nossa Se-
nhora da Penha. A Romaria dos Homens, que começou 
em 1958, é inédita no mundo, contando com mais de 
150 mil participantes. 

A história dessa antiga devoção merece ser re-
lembrada.

A fé na protetora do Espírito Santo está vin-
culada à própria existência do Estado. Devemos a 
introdução do culto à Virgem ao irmão leigo francis-
cano frei Pedro Palácios, um espanhol que chegou 
ao território capixaba em 1558. Morava numa gruta 
ao pé do monte onde hoje, em Vila Velha, ergue-se 
o Convento da Penha.

Pouco tempo após seu desembarque, frei Pedro 
ergueu na chapada junto ao cume da montanha uma 
ermida que dedicou a São Francisco de Assis, orna-
mentada por um painel de Nossa Senhora das Alegrias, 
que trouxera da Europa. 

De acordo com a lenda, a decisão de construir 
a ermida foi tomada depois que o painel, inicialmente 
colocado junto à gruta que lhe servia de moradia, de-
sapareceu e foi encontrado na escarpa do morro. Ins-
talado na ermida, sumiu mais duas vezes. Ao achá-lo 
no cume, entre duas palmeiras, frei Pedro interpretou 
os episódios como uma mensagem divina para que 
construísse uma igreja no topo do morro.

Em 1568, com muitos sacrifícios, começou a edi-
ficação de uma capela no alto. Apesar da idade, frei 

Pedro ajudava a carregar os materiais necessários. 
Também mandou esculpir em Lisboa uma imagem 
de Nossa Senhora da Penha, que chegou ao Espírito 
Santo em 1569. Em primeiro de maio de 1570, no dia 
em que tocavam os sinos da capela, para festejar sua 
inauguração, frei Pedro Palácios morreu.

Guardada a princípio por um grupo de devotos, a 
Capela da Penha foi entregue aos frades franciscanos 
em 1591. O Convento da Penha, tal como o conhece-
mos hoje, teve suas obras iniciadas na segunda metade 
do século 17 e terminadas em 1660, mas continuou a 
receber acréscimos.

Erguido a 154 metros de altitude, o Convento 
hoje domina a paisagem de Vitória. É o principal mo-
numento arquitetônico do Estado, de beleza inigua-
lável, cercado por um fragmento da Mata Atlântica, e 
oferece a mais bela vista panorâmica das cidades da 
Grande Vitória.

A imagem da Virgem da Penha que frei Pedro 
Palácios mandou confeccionar em Portugal, há mais 
de 4 séculos, continua no altar-mor, tendo ao seu lado 
anjos, querubins e imagens dos maiores santos fran-
ciscanos, São Francisco de Assis e Santo Antônio de 
Lisboa e de Pádua. É testemunha do início do povo-
amento das terras capixabas e da espiritualidade de 
seus habitantes. Em carta datada de 1532, o padre 
José de Anchieta já escrevia sobre a devoção a Nossa 
Senhora da Penha no Espírito Santo.

Este ano, a Festa da Penha teve como tema “Ma-
ria, sinal de esperança para o mundo”. Foi uma esco-
lha oportuna, pois encontra respaldo nas palavras do 
Papa Bento 16, que em agosto de 2008, por ocasião 
da solenidade de Assunção de Nossa Senhora, disse 
em sua homilia: “Diante do triste espetáculo de tantas 
falsas alegrias e de tanta dor que se difunde no mun-
do, devemos aprender com Maria e tornar-nos sinais 
de esperança e de consolação”.

Nossa Senhora da Penha, e o santuário a ela 
dedicado, são motivo de justo orgulho para todos nós, 
capixabas. Que ela continue a proporcionar paz, con-
forto e proteção aos fiéis, e que a festa anual, com sua 
tradição secular, sirva, agora e nos anos futuros, de 
exemplo de apego à fé cristã.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 1 
minuto).
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Ata da 141ª Sessão, não Deliberativa,  
em 12 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Roberto Cavalcanti

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 20 mi-
nutos e encerra-se às 15 horas e 9 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Esta é a 141ª sessão, dia 12 de agosto de 2010, 
14 horas e 20 minutos.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente. Nós somos os 
heróis da presença. Hoje não foi fácil abrir a sessão. 
Estamos às 14h21, e tivemos todo esse sacrifício vol-
tado para a aplicação...

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– É o nosso trabalho.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Na vida, muito se vence, muito se obtém, gra-
ças à persistência e à aplicação. Sem dúvida, nobre 
Senador, nós somos persistentes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi em 
meu gabinete, dias atrás, apelo do Prefeito Municipal 
de Cabedelo, no Estado da Paraíba, secundado por 
farto material fotográfico, tratando do avanço impiedoso 
do mar sobre as praias nestes últimos anos.

Partindo de João Pessoa, em direção ao norte, 
a cerca de 18 Km da capital, está a cidade portuária 
de Cabedelo, com uma população em torno de 30 
mil habitantes, que sobe para, aproximadamente, 
100 mil na alta temporada. Nossa alta temporada 
é o verão.

Lá, estão algumas das praias mais bonitas e co-
biçadas do litoral paraibano.

Durante 15 anos, as praias foram preservadas e 
não houve avanço do mar, graças a uma parceria da 
Prefeitura com o Ministério da Integração Nacional para 
a implantação de um projeto elaborado pelo Porto de 
Cabedelo, através do Instituto Nacional do Patrimônio 
Histórico do Rio de Janeiro.

Inicialmente, foram aplicados R$2,265 milhões 
para a construção de 4 gabiões nas praias de Santa 

Catarina e Miramar. Gabiões, Sr. Presidente, são es-
pigões de rocamentos de pedra que avançam para o 
mar no sentido transversal às praias.

Entretanto, após a implantação do primeiro ga-
bião, o mar continuava cavando, o que obrigou a equi-
pe técnica a implantar tantos gabiões quantos neces-
sários, resultando em 54 gabiões ao longo das praias 
de Santa Catarina, Miramar, Avenida Atlântica, Praia 
Formosa, Areia Dourada e Camboinha I, todas no Mu-
nicípio de Cabedelo.

Os resultados foram animadores. Em alguns 
trechos, chegou-se a ganhar mais de 60 metros de 
praia.

Infelizmente, após 15 anos sem cuidados espe-
cíficos para combater a fragilidade natural do ecos-
sistema, a degradação da paisagem da orla marítima 
adquire uma visibilidade dramática.

As praias de Camboinha I, logo ao final da Praia 
do Poço, estão sendo devastadas, conforme mostram 
as fotos tiradas pelo Prefeito José Francisco Régis no 
dia 12 de julho passado. Depois, terei a oportunidade 
de exibir algumas dessas fotos.

Segundo o Prefeito, na mesma semana de 12 a 15 
de julho, o mar foi impiedoso e ameaçou, como nunca, 
o valor paisagístico, colocando em risco dezenas de 
construções também fotografadas por ele.

Sr. Presidente, para se ter uma ideia do que 
acontecia até o dia 15 de julho – estamos hoje em 12 
de agosto –, tenho aqui algumas fotos. Não sei qual 
câmera poderia talvez exibi-las aos senhores teles-
pectadores. Vou tentar pegar aqui.

Nenhuma praia há mais; há exatamente o bar-
ranco à beira-mar já da erosão provocada pelo mar. 
Algumas fotos vão mostrar essas construções, os mu-
ros das casas já destruídos. Por exemplo, quando há 
duas casas com muros de proteção e, entre os dois 
muros, existe um terreno que não está protegido, o mar 
avança tentando ilhar essas casas à beira-mar.

Há aqui mais fotografias dessa destruição à beira-
mar. Coqueiros são devastados e arrastados. Todas as 
construções à beira-mar são, na verdade, atingidas por 
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essa erosão das praias da Paraíba, fundamentalmente 
do Município de Cabedelo. Aqui há uma foto, por exem-
plo, de uma casa que já está quase à beira-mar. Aqui 
os senhores podem ver. Para não cansá-los, vou parar 
de exibi-las, mas acho que deu para ter uma idéia do 
que acontece, na verdade.

É importante frisar que o projeto deverá ser es-
tendido de modo a cobrir toda a Praia do Poço, onde 
a devastação é assustadora.

Trago aqui também manchetes hoje dos portais, 
dos jornais da Paraíba, nas quais se diz: “Ondas de 
quase três metros atingem praia do Poço”. Para os 
senhores entenderem, quando se fala aqui em ondas 
de quase três metros, é que as marés, nessas regiões 
do Nordeste, atingem, na verdade, entre baixa-mar e 
preamar, quase três metros, dois metros e oitenta, dois 
metros e setenta, dois metros e noventa. As marés dos 
últimos dias, das últimas terça, quarta e quinta feira, 
na qual estamos, atingiram em torno, exatamente, 
de três metros de altura. Em algumas regiões do sul, 
esse desnível entre maré alta e maré baixa, preamar e 
baixa-mar, não é muito grande. No Rio de Janeiro, às 
vezes um metro. No Nordeste, temos nessa região três 
metros. No Maranhão, é muito mais; na região costeira 
do Maranhão, estima-se em seis metros de diferença 
entre as duas marés. Isso agrava o problema.

Trago outra manchete: “Maré derruba coqueiros 
e ameaça barracas na Praia do Poço”.

Recebi essas informações hoje. Matérias exa-
tamente dessas devastações provocadas na última 
terça, quarta e quinta, dias 10, 11 e 12. A carta e as 
fotos do Prefeito foram tiradas em 15 de julho e ao lon-
go desse mês, época de muito vento no Nordeste, de 
muita erosão. As marés de agosto são famosas. Há a 
coincidência de fortes ventos e de altura de variação 
de marés significativas.

Nesse sentido, objetivando dar uma solução emer-
gencial a esse problema, solicitei audiência hoje com 
o Ministro João Reis Santana Filho, classificando o 
assunto como prioritário.

Sr. Presidente, trata-se, na verdade, de uma emer-
gência por que a Paraíba e o Município de Cabedelo 
estão passando.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a solu-
ção anteriormente praticada na cidade de Cabedelo, 
de construir espigões de pedras contidas em malhas 
revestidas de PVC – essa é a forma – transversais à 
praia, visa, a um só tempo, a eliminar a ação erosi-
va das ondas do oceano sobre a costa e promover a 
recuperação das praias erodidas, aproveitando-se a 
energia das águas em movimento.

É interessante porque – sou testemunha, vivo lá 
–, nesses enrocamentos, nesses gabiões, o mar tenta 
cavar na parte que faz fronteira ou se opõe às ondas e 
à correnteza, exatamente por trás desse enrocamento, 
dessas pedras, gerando a criação de uma praia, de 
uma nova praia. A sucessão da criação dessas praias 
é que gera um acréscimo na zona costeira, como foi 
citado, muitas vezes de mais de 60 metros.

Trata-se de solução que vem sendo praticada 
no Brasil há algum tempo, surgida nos meios acadê-
micos espanhóis e que tem apresentado resultados 
bastante satisfatórios do ponto de vista ambiental e 
de custos, conforme Informação nº 22, de 2003, ao 
Secretário Nacional da Defesa Civil do Ministério da 
Integração Nacional.

Ainda segundo o referido Ministério, Cabedelo, 
na Paraíba, foi a primeira cidade no Brasil a ser con-
templada com essa solução de combate à erosão ma-
rinha, porém, anos atrás.

Assim, é de todo recomendável que o projeto tes-
tado anteriormente e amplamente aprovado por audi-
torias do TCU e da Defesa Civil, além de ter o aval da 
população interessada, possa ser retomado, centrando 
os esforços iniciais na devastada Praia do Poço.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Paraí-
ba é berço de paisagens inesquecíveis, algumas das 
quais situadas nesta região de Cabedelo.

Pesquisa reproduzida na revista Cadernos da 
Logepa (Laboratório e Oficina de Geografia da Pa-
raíba), da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), 
sobre Alterações na Paisagem da Orla Marítima de 
Cabedelo, em Decorrência da Dinâmica de Ocupação, 
de autoria dos professores Sônia Matos Falcão, Edu-
ardo Rodrigues Viana de Lima e Utaiguara da Nóbre-
ga Borges, faz sérias advertências sobre a ocupação 
da faixa litorânea brasileira, especialmente no estudo 
do caso da ocupação de Cabedelo. Chama atenção 
para “o traçado urbano brasileiro, palmilhando cami-
nhos seguidos pelos ideários da Europa e dos Esta-
dos Unidos no final do século XIX, que incorpora o 
mar como valor cênico e paisagístico e a praia como 
espaço para o lazer”.

Segundo o estudo, “os loteamentos litorâneos 
não são projetados em função da dinâmica ambiental 
dos lugares,sobre os quais foram implantados. Man-
guezais, restingas e dunas são exemplos de ecos-
sistema que não suportam uma ocupação intensiva 
por estruturas urbanas convencionais, sob pena de 
serem destruídos”, como é o caso presente dessas 
destruições que estão ocorrendo no momento e que 
foram frutos exatamente desse desrespeito com os 
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ecossistemas, porém, no passado. “Como toda zona 
costeira brasileira, detentora de uma série de atribu-
tos singulares, Cabedelo transformou-se em ponto de 
atração e experimenta processos acelerados de uso 
e ocupação, a exemplo da urbanização, industrializa-
ção e o uso turístico. Por se tratar de uma área de alto 
valor paisagístico e abrigar ecossistemas, deve ter o 
seu uso controlado.”

Nesse contexto, insere-se a orla marítima de Ca-
bedelo, localizada em área de restinga com ambiente 
de considerada fragilidade.

Mais do que tudo, é preciso defender este imen-
so patrimônio paisagístico e econômico das ameaças 
que já tragaram dezenas de praias e sítios urbanísticos 
que outrora encantaram o Planeta, exatamente pelo 
fascínio que exercem na população, seja pelo fator lo-
cacional como opção de residência, seja para o lazer 
ou pelas condições para as atividades econômicas que 
elas oferecem, como pesca e turismo, que é o caso 
específico da Paraíba e de Cabedelo.

Como Senador da República, representante do 
Estado da Paraíba, entendo ser do meu dever, da 
minha obrigação, trazer à tribuna do plenário do Se-
nado Federal, a Casa da Federação, a preocupação 
do povo de Cabedelo, tão bem encaminhada pelo 
Prefeito José Francisco Régis, e o nosso apelo para 
que juntos, Ministério da Integração Nacional, Poder 
Público do Estado da Paraíba, Prefeitura municipal e 
a população da área ameaçada, possamos defender, 
efetivamente, este patrimônio natural de extraordinária 
beleza, que se constitui num precioso bem coletivo a 
ser preservado por todos.

Sr. Presidente, na verdade, tenho me confrontado, 
em toda a costa brasileira, com ocorrências como essa. 
Recentemente assisti, em Florianópolis, à devastação 
de algumas praias. Esse é um fato que atinge não só 
a Paraíba, mas todo o nosso País.

Eu não poderia deixar de estar presente na tri-
buna hoje exatamente para me acostar a esse apelo 
do Prefeito José Régis, feito por carta há quase um 
mês, e evidenciar, por fotografias, toda a devastação 
ocorrida naqueles dias de julho. E agora fui surpreen-
dido por notícias lá da Paraíba sobre o que ocorreu 
nos três últimos dias: 10, 11 e 12.

Faço um apelo aos Srs. Senadores para que co-
laborem com a Paraíba no sentido de conclamarem 
o Ministério da Integração Nacional. Provavelmente, 
ainda nesta tarde, terei uma audiência com o Sr. Mi-
nistro, a quem transmitirei o apelo do povo de Paraíba, 
do povo de Cabedelo, para que seja dada uma solu-
ção emergencial no sentido de voltar à reconstrução 

daqueles gabiões que, há anos, preservaram aquelas 
praias paradisíacas do nosso Estado.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço e parabenizo V. Exª pela presença no 

Senado Federal no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.
Da mesma forma, parabenizo V. Exª pelo seu tra-

balho sempre muito importante para todos nós aqui no 
Senado. E também o convido para presidir a sessão, 
para que eu possa fazer o meu pronunciamento.

O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Nobre Senador, nós estamos hoje quase 
naquela de batermos o tiro de meta e cabecearmos lá 
na pequena área. Na verdade, somos aqui pouquís-
simos Senadores, neste momento em que o Senado 
Federal vive esse processo eleitoral, e entendemos a 
ausência dos demais Colegas, mas, na verdade, é isso. 
É V. Exª presidindo, eu falando, e depois alternamos: 
V. Exª fala, e eu aqui presido.

Agradeço a homenagem de me permitir a presi-
dência da sessão no dia de hoje.

Com a palavra, para sua explanação.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nossos colegas que nos 
assistem através da TV Senado, da Rádio Senado, vou 
colocar aqui um tema sobre infraestrutura, mas, antes 
de abordar esse tema tão importante, quero abordar 
outro mais importante ainda, que é a importância da 
família na vida do nosso País, a importância da mãe 
dentro da família.

O papel da mãe é de uma importância muito 
grande não só para a família, mas para a sociedade 
brasileira. Falo isso porque quero, neste momento, 
cumprimentar a minha mãe, que está visitando aqui o 
Senado, e, em nome dela, quero cumprimentar todas 
as mães de Rondônia, todas as mães brasileiras que 
nos assistem neste momento e dizer que o papel da 
mãe é realmente muito importante para toda a socie-
dade brasileira.

Sr. Presidente, Rondônia tem hoje um motivo 
para comemorar. Esse motivo está ligado a um dos 
aspectos mais importantes do desenvolvimento de 
um Estado. Está ligado à sua infraestrutura, na gera-
ção de condições melhores de trabalho, de produção 
e de transporte.
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Venho aqui hoje falar para os Srs. Parlamentares, 
para a população de Rondônia e para o povo brasilei-
ro que nos assistem agora, pela TV Senado, que meu 
Estado terá uma rodovia estadual transformada em 
BR federal, a federalização de uma rodovia no Esta-
do de Rondônia.

A rodovia em questão é a RO-399, localizada 
no cone sul de Rondônia, na região mais ao sul e ao 
leste, que faz divisa com Mato Grosso, a porta de 
entrada de nosso Estado de Rondônia para quem 
chega à Amazônia pela BR-364. É uma rodovia que 
ganhou pavimentação no início do ano e ainda vem 
passando por obras sob responsabilidade do Gover-
no do Estado.

A RO-399, futura BR-435, liga a belíssima cidade 
de Vilhena com o progressista Município de Pimentei-
ras, passando pelas cidades de Colorado e Cerejeiras. 
Abro até mesmo aqui um parêntese para mandar um 
abraço a todos os meus amigos que moram na região, 
tanto em Vilhena quanto em Colorado do Oeste, em 
Cerejeiras e em Pimenteiras do Guaporé.

Vocês, meus amigos de Pimenteiras, Colorado, 
Cerejeiras e Vilhena, têm muito a comemorar com 
a federalização dessa rodovia. A região de vocês é 
próspera, tem uma agroindústria, um turismo pujante 
e precisa e merece uma rodovia federal mais larga, 
mais segura. Será por ela que continuarão passando 
os seus produtos, o fruto do seu trabalho, no futuro 
com muito mais garantia e segurança, dentro de uma 
adequação às classificações de categorias, de estra-
das estabelecidas pelo Ministério dos Transportes. 
Esperamos, com isso, atrair, cada vez mais, o turismo 
para essa região do Vale do Guaporé, que é uma re-
gião muito próspera e receptiva ao turista, não só ao 
turista rondoniense, mas ao turista brasileiro. É uma 
região maravilhosa, bonita para se visitar.

A RO-399 – repito, futura BR-435 – atravessa 
uma região acidentada, cheia de elevações e curvas 
e ficará bem melhor após as obras que farão parte da 
federalização ao logo dos anos. Essas obras se com-
pletarão com algumas melhorias já inseridas no Cre-
ma, previstas dentro das reformas que serão feitas na 
BR-364. Fizemos uma audiência pública em Vilhena, 
com a população daquela região, onde nós discutimos 
amplamente a duplicação e a melhoria da BR-364, a 
duplicação dos pontos críticos de toda a BR-364, li-
gando Vilhena até Porto Velho. Quem passa pelo local 
sabe que hoje o acesso à RO-399 é complicado, difícil 
e inseguro. A região tem registro de muitos acidentes 
exatamente por conta desse acesso, que não é muito 
eficaz. Já está prevista dentro do Crema a duplicação 

da BR-364 no trecho de acesso, assim como a cons-
trução de um trevo mais adequado ao tráfego pesado. 
O povo de Pimenteiras, Cerejeiras, Vilhena, Colorado e 
de Cabixi realmente tem motivo de comemorar, como 
todos nós em Rondônia.

Isso é realmente sinal de progresso, de desen-
volvimento. Além de conferir maior qualidade à rodo-
via, vai facilitar também o trabalho do Governo do Es-
tado, que terá menos uma estrada para administrar, 
podendo assim se dedicar melhor a outras rodovias 
estaduais e, provavelmente, abrir ainda mais acessos 
para aumentar e melhorar a qualidade de vida do povo 
de Rondônia.

Eu prezo muito, como todos sabem, o trabalho 
que é feito em favor da infraestrutura. Rondônia pre-
cisa muito desse tipo de trabalho, que não pode ser 
feito sem planejamento. Todo governo, seja municipal, 
seja estadual, seja federal, deve se aplicar à infraestru-
tura nos seus diversos níveis, mas sempre dentro de 
um planejamento firme e seguro. Não tem como fazer 
obras desse tipo de qualquer jeito, pois a obra tem que 
ter um motivo amplo, ser capaz de beneficiar desde o 
cidadão comum, em seu simples deslocamento, até a 
indústria e o próprio Estado, nunca esquecendo que 
obra é importante, mas mais importante é que essas 
obras venham beneficiar as pessoas. Se não tiver o 
benefício do ser humano, se não houver o benefício 
das pessoas, essas obras não têm a importância que 
as pessoas possam imaginar que tenham.

A federalização da RO-399 é um exemplo de 
trabalho nesse sentido. A ampliação e manutenção 
da malha viária do País sempre foi um grande desa-
fio para o Governo Federal, por conta da extensão do 
País e da necessidade de integração dos locais de 
produção com os portos, para exportação, bem como 
para o comércio interno.

Eu, como integrante da Comissão de Infraes-
trutura do Senado, tenho sempre em mente buscar 
soluções para a nossa infraestrutura, em todos os 
níveis, seja no âmbito de Estados, seja no âmbito de 
regiões do País.

Em todo o Brasil, o Governo Federal vem inves-
tindo amplamente em transporte, que é um tipo de 
investimento primordial para uma nação. Precisamos 
realmente vencer um atraso crônico do setor para, em 
seguida, começarmos a avaliar a real possibilidade de 
dar um passo à frente e começar a investir com ante-
cedência em infraestrutura de transportes. Historica-
mente, no Brasil, estamos sempre correndo atrás de 
corrigir erros e carências depois que elas já começaram 
a causar problemas, e não é isso que deve acontecer. 

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL986



42186 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

Não estaremos fazendo mesmo o nosso dever de casa 
enquanto não formos capazes de ficar com um passo 
adiante dos problemas.

Vivemos um longo período com as rodovias es-
buracadas e, nos últimos anos, elas passaram por 
uma melhora muito grande com relação à conser-
vação das estradas, pavimentação ou duplicação de 
vias importantes em todo o País. Em Rondônia, os 
pontos críticos da BR-364 serão duplicados, o trecho 
de Porto Velho até Humaitá da BR-319 já está sendo 
construído, e a grande obra importante para o Estado 
de Rondônia é o asfaltamento da BR-429, que está 
em pleno desenvolvimento e em pleno acontecimento 
neste momento.

No entanto, Sr. Presidente, isso não é suficiente, 
porque a economia brasileira cresceu muito. A produção 
de grãos, a pecuária, o agronegócio e a indústria do 
País cresceram de forma significativa nesses últimos 
dez anos. Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, a ne-
cessidade da ampliação da malha rodoviária e de todo 
o sistema de transporte intermodal tem de ser corres-
pondente ao crescimento econômico do País.

Isso quer dizer que esse investimento em infraes-
trutura, do qual estou falando, que seja capaz de atender 
o crescimento do País tem de ser muito grande. Ron-
dônia é um exemplo disso. Com as usinas produzindo 
energia para atender esse crescimento, assim como o 
Brasil precisa de energia para produzir, para fazer com 
que suas empresas possam funcionar, também precisa 
de estradas para escoar toda a nossa produção.

Dentro dessa linha de raciocínio, eu analiso que 
houve uma distribuição de recursos para infraestrutura 
de acordo com a necessidade de cada região do País, 
e uma descentralização dos investimentos que bene-
ficiaram muitos Estados: Rondônia, Roraima, Pará, o 
Nordeste, o Centro-Oeste - distribuição não só em ro-
dovia, mas também em ferrovia, hidrovia e portos.

Em Rondônia, estão sendo construídos viadu-
tos e as marginais de Porto Velho. A duplicação do 
trecho urbano de Ji-Paraná está em fase final de pla-
nejamento de projeto. Em Ariquemes, a construção 
já está em fase final. Há a conservação da BR-364 e, 
volto a dizer, a grande obra da BR-429, ligando Pre-
sidente Médici a Costa Marques. Ou seja, estamos 
vendo esse trabalho acontecer, e os resultados disso 
não são medidos apenas em quilômetros de asfalto ou 
em trilhos, sejam eles instalados ou projetados, que 
é o nosso caso da Região Norte, que é a rodovia que 
está sendo projetada para chegar em Vilhena e tam-
bém em Porto Velho.

Eu diria que podemos medir o resultado desse 
do trabalho com o crescimento do Produto Interno 
Bruto, com os resultados da nossa economia em ní-
vel nacional.

Eu acredito realmente que a federalização da RO-
399 fará parte de todo esse cenário de crescimento e 
de desenvolvimento do qual falei agora, gerando um 
processo de desenvolvimento que poderá se medido 
no crescimento da qualidade de vida no cone sul de 
Rondônia, na segurança da futura BR-435, assim como 
na sua ligação com a BR-364, reconstruída, que poderá 
ser medido no aumento do número de empresas indus-
triais, de comércio e de serviços da região de Vilhena, 
Pimenteiras, Cerejeiras e Colorado, e que poderá ser 
medido, finalmente, no sorriso dos rondonienses, que 
verão esses resultados repercutir como uma positiva 
reação em cadeia não só no cone sul, mas em todo o 
Estado de Rondônia.

É assim que se cresce. É assim que chegamos 
ao desenvolvimento. 

Tenho a satisfação de anunciar a visita do nosso 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva amanhã, em Por-
to Velho, Sr. Presidente, ocasião em que o Presidente 
vai inspecionar as obras das usinas, obras importan-
tes, como as das usinas de Jirau, de Santo Antônio; a 
construção da ponte sobre o rio Madeira, ligando Porto 
Velho a Humaitá, uma obra importantíssima; a duplica-
ção das vias secundárias de Porto Velho, os viadutos 
secundários de Porto Velho; o início do Crema, que é 
esperado por todo nós rondonienses; a reconstrução 
da BR-364. 

Lá, tenho certeza de que o nosso Presidente 
poderá ver a grande necessidade de um investimento 
amplo na cidade de Porto Velho, para que possamos 
nos preparar para o fim das obras das usinas, porque 
teremos várias pessoas desempregadas. Precisamos 
agir agora, precisamos planejar agora, fazendo um 
projeto para que, quando essas obras terminarem, 
não fiquemos com várias pessoas desempregadas em 
Rondônia, como houve no passado com outros ciclos 
que aconteceram no nosso Estado.

Portanto, agradeço, antecipadamente, a visita tão 
ilustre do nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que tanto fez para o crescimento, para o desenvolvi-
mento e para a infraestrutura de Porto Velho – essa 
infraestrutura a que acabamos de nos referir aqui é 
fruto do trabalho e do conhecimento que o Presidente 
e toda a sua equipe têm, principalmente a ex-Chefe 
da Casa Civil, a ex-Ministra Dilma Rousseff –, pelo 
seu conhecimento e pelo seu empenho com relação 
ao nosso Estado de Rondônia. Por isso, antecipada-

987ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 42187 

mente, agradeço a visita do nosso Presidente a Porto 
Velho, a nosso Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua condu-
ção, pelos seus trabalhos e...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Somos parceiros nessa luta.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Continu-
aremos aqui trabalhando e levando as informações 
necessárias para a população do nosso Estado e do 
nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Importante, importante.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Pela ordem de inscrição, passamos a 
palavra ao Senador Jorge Yanai.

Aproveito, enquanto o nobre Senador se acos-
ta à tribuna, para mostrar aos senhores telespec-
tadores – não sei se essa câmera aí de frente é a 
melhor – um mensagem, que é “Cajazeiras diz sim 
à Medicina”. 

Essa é uma mensagem do povo da cidade de 
Cajazeiras, no meu Estado da Paraíba, em função de 
uma audiência que tivemos hoje com o Ministro da 
Saúde, com o Ministro da Educação, Fernando Ha-
ddad, no sentido de fazer com que haja agilização da 
regularização do curso de medicina dessa importante 
cidade de Cajazeiras. 

Desculpe-me o nobre companheiro por ter inter-
rompido a sua locução. Mas, na verdade, esse apelo 
da Paraíba é um apelo que emociona a todos que es-
tão no Estado da Paraíba e, principalmente, da região 
de Cajazeiras.

Com a palavra o nobre Senador Jorge Yanai.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs Senadores, muito pelo contrário, um 
apelo dessa natureza é sempre bem-vindo, reconheci-
do, porque as faculdades de medicina, realmente, tra-
zem um como benefício a prosperidade e a segurança 
na saúde em todas as regiões, principalmente nas re-
giões interioranas em qualquer Estado do Brasil.

Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala 
relatando um fato muito triste que acontece no Estado 
de Mato Grosso. Aliás esse fato iniciou-se na manhã 
de ontem numa cidade a 200km de Sinop, a cidade de 
Marcelândia, onde o fogo tomou conta de todo o setor 
industrial; 40% setor industrial da cidade foi totalmente 
tomado por um incêndio, totalmente destruído e deixou 
mais de 100 famílias sem moradias. Esse fogo iniciou-

se no lixão e propagou-se devido à grande seca que 
assola a região e também à baixa umidade do ar. Por 
conta disso, integrantes da Defesa Civil, da Brigada 
Municipal de Combate ao Fogo, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros de Municípios vizinhos, como é o caso 
do Corpo de Bombeiros de Sinop, deslocaram-se para 
a região na tentativa de apagar o incêndio, que não 
está ainda totalmente controlado.

O fogo destruiu 16 serrarias, caminhões, má-
quinas, madeiras estocadas, além de animais, como 
bovinos e suínos.

Muitas pessoas foram encaminhadas para o pa-
vilhão da igreja católica, dormiram em colchões, col-
chonetes, doados pela comunidade. Adultos e crianças 
se alimentaram por meio de doações e do trabalho de 
voluntários. Roupas começam a chegar enviadas por 
moradores de todos os cantos da cidade.

Um dos maiores incêndios já ocorridos no Esta-
do do Mato Grosso.

Quero, neste momento, apresentar aqui a nossa 
preocupação e também o sentimento de solidarieda-
de que é habitual em todo o nosso povo do Estado do 
Mato Grosso. E que esse sentimento de solidariedade 
se espalhe por todas as cidades para que todos pos-
samos, neste momento difícil, dar as mãos e prestar 
uma ajuda naquilo que for necessário, seja com ali-
mentação, seja com vestimentas, seja com água ou 
com qualquer outro tipo de ajuda de que a população 
necessitar para que supere esse episódio.

Eu gostaria também, Sr. Presidente, de dizer 
que é muito difícil ter uma dimensão exata de todos 
os problemas existentes nas áreas de fronteira, princi-
palmente as terrestres, que não dispõem de nenhum 
obstáculo natural. Digo isso porque vivo no Estado de 
Mato Grosso, em que o Brasil tem limites territoriais 
com a Bolívia. 

Nossa fronteira com a Bolívia é predominante-
mente fluvial – que já é bastante vulnerável –, mas, 
ainda assim, resta uma extensão de 751 quilômetros 
de fronteira seca. Imaginem os nobres Colegas a difi-
culdade que se apresenta para controlar tão ampla e 
sensível zona limítrofe.

Se temos, de um lado, o dinamismo da fronteira 
no sentido de possibilidade de intercâmbio diversificado, 
cultural e comercial, temos, de outro, de estar prepa-
rados para a possibilidade de ocorrência de conflitos 
em áreas com essas características. Cada vez mais, 
pode-se observar a multiplicação de redes legais e ile-
gais articulando-se na zona de fronteira. No caso da 
fronteira terrestre, sem nenhum obstáculo geográfico, 
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é praticamente impossível controlar as andanças da 
população que vive no espaço limítrofe dos países. 

É importante lembrar que, pela Constituição fe-
deral brasileira de 1988, a faixa de fronteira tem uma 
largura de 150 quilômetros. Também se estabelece 
que todas as terras devolutas localizadas nessa área 
pertencem à União, e a exploração mineral só depen-
de de autorização do Governo Federal. Já no caso da 
Bolívia a zona de seguridad fronteriza é constituída 
pela faixa de cinquenta quilômetros adjacente ao li-
mite internacional. Nenhum estrangeiro pode adquirir 
propriedade nessa área nem títulos de águas ou do 
subsolo, sob pena de ser desapropriado sem direito 
a indenização.

Com esses esclarecimentos, à guisa de introdu-
ção, podemos passar ao que realmente importa, que 
são os problemas que ocorrem na zona fronteiriça 
entre Brasil e Bolívia, principalmente no Estado de 
Mato Grosso.

Os bolivianos cruzam a fronteira em número cada 
vez maior para procurar empregos que lhes ofereçam 
alguma possibilidade de crescimento socioeconômico. 
Vêm atraídos pelas possibilidades oferecidas pela in-
tensificação das atividades agropecuárias, bem como 
pela diversificação de atividades econômicas que vêm 
passando por significativo incremento, com destaque 
para o turismo.

Alguns brasileiros também optam por cruzar a 
fronteira e estabelecer-se em território boliviano, se 
bem que em número inferior.

A proximidade geográfica acaba por desembocar 
no desenvolvimento de um comércio exterior restrito às 
características da região, baseado na produção espe-
cífica de cada país. Os fluxos de mercadorias tendem 
a suprir as deficiências de bens e mercadorias de cada 
nação, valendo-se da infraestrutura de transporte e das 
comunicações existentes na área.

Mas há um aspecto importante que não deve ser 
esquecido nesta ocasião, é o de que os brasileiros se 
dirigem à Bolívia para aquisição de mercadorias por-
que os impostos lá são considerados irrisórios quando 
comparados aos do Brasil, oferecendo maiores vanta-
gens e aumentando o poder de compra.

Um fato a ser destacado é que no Município de 
Cáceres, por exemplo, o visitante depara-se com um 
verdadeiro “shopping de camêlos”, nas calçadas, 
com bolivianos vendendo produtos contrabandeados 
por preços com os quais os comerciantes brasileiros 
dentro da formalidade não conseguem competir.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, essa facili-
dade que os bolivianos encontram de adentrar o territó-

rio brasileiro já está causando significativos transtornos 
à administração pública da área da fronteira. Como eles 
utilizam os serviços públicos de saúde, principalmente 
no Município de Cárceres, os habitantes brasileiros aca-
bam sendo prejudicados, pois os recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) são distribuídos com base na 
população residente no Município.

Também no que se refere à educação, os bolivia-
nos são recebidos em escolas públicas. O fato é que, 
se vivem no Brasil, a educação não lhes deve ser ne-
gada, mas isso também apresenta reflexos significa-
tivos na ocupação do sistema educacional, bem como 
no aumento dos gastos com educação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que 
os limites entre países vêm perdendo sua importância 
com a formação de blocos como a União Européia, 
cujo modelo o Mercosul se esforça por seguir. Então, 
questões relacionadas a trabalho, educação, saúde e 
previdência social têm de ser tratados com especial 
atenção entre países próximos que têm intercâmbio 
inevitável e migrações motivadas pelas oportunidades 
de trabalho ou empreendimento econômico.

Nesse aspecto, a integração certamente leva a 
dispêndios inevitáveis. Não se sabe ao certo, também, 
o número de brasileiros que trabalham ou estudam 
na Bolívia.

O que me preocupa, entretanto, é a dificuldade 
do Governo brasileiro para fiscalizar uma extensão 
enorme de fronteira terrestre, tanto no que se refere 
ao controle aduaneiro de bens e mercadorias, quanto 
no que diz respeito ao crime, representado principal-
mente no tráfico de drogas.

Nesse aspecto, cumpre destacar a situação de 
Mato Grosso, relatada pelo site de notícias R7, em 
matéria intitulada “Governo do MT faz megaoperação 
contra o tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia”. 
No texto, publicado em 26 de julho de 2010, consta 
também que a ação foi concretizada com a ajuda da 
Marinha, da Aeronáutica e do Exército. A operação 
denominada Gênesis durou de 19 a 27 de julho e en-
volveu 18 instituições. A investigação esteve a cargo 
da polícia federal, da Agencia Brasileira de Inteligência 
(Abin), com apoio do Poder Judiciário para expedição 
de mandado de busca e apreensão. Cumpre destacar, 
ainda, a atuação da Receita Federal, da Força Nacio-
nal e da Policia Rodoviária Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO 
) – Senador Yanai, V. Exª me permite interrompê-lo um 
minuto só desejo apenas as boas-vindas aos alunos 
do Colégio Providência, ensino fundamental e médio, 
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de Mariana, Minas Gerais. Sejam todos bem vindos 
ao Senado Federal!

Muito obrigado, Senador.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Com muito 

prazer, Senador. É uma honra receber a juventude, 
que é o nosso futuro, as pessoas que se interessam 
pelos estudos, mas que também tem que se interessar 
pela política, porque a política quando bem exercida, 
sem dúvida alguma, só traz beneficio ao nosso país. 
Parabéns a vocês! 

A fronteira do Estado de Mato Grosso com a Bolí-
via é atualmente uma das principais portas de entrada 
de cocaína no Brasil. Por isso integrantes da operação 
vasculharam a pé em busca de suspeitos as “cabritei-
ras” como são chamadas as estradas vicinais abertas 
justamente para o transporte de drogas. Por suas ca-
racterísticas, essas estradas são de difícil fiscalização. 
Os helicópteros da Força Nacional sobrevoaram, con-
comitantemente, as fazendas e locais de acesso mais 
difícil em busca de indícios de atividades relacionadas 
com as drogas. Essas estradas são também utilizadas 
para o tráfico de armamento pesado. As apreensões 
de armas de grosso calibre em Mato Grosso, na maior 
parte pela Polícia Rodoviária Federal, já se tornaram 
comuns. Tratam-se de armas capazes de derrubar até 
mesmo helicópteros. 

O tráfico se tornou um problema muito sério na 
fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. As ações do 
Poder Público para reprimir atividades não recebe o 
devido apoio da população, visto que a cocaína é con-
siderada a base da economia em cidades importantes, 
como Cáceres.

O Delegado Regional de Polícia Federal, Éder 
Rosa de Magalhães, responsável pelo combate ao cri-
me organizado no Estado, fez a seguinte declaração: 
“Depois da Operação Sentinela, ação permanente da 
Polícia Federal na região da fronteira, houve redução 
no movimento dos hotéis e do comércio de Pontes e 
Lacerda. O tráfico é um fomentador da economia local. 
Houve uma queda do movimento comercial da região 
com a operação”. Essa declaração consta da reporta-
gem “Cáceres Sobrevive com o Tráfico”, publicado em 
11 de junho de 2010 pela Folha do Estado.

Minha intenção com este pronunciamento, en-
tão, foi delinear para V. Exª uma visão panorâmica das 
dificuldades que o Estado do Mato Grosso enfrenta 
em sua área de fronteira. Essa situação só pode ser 
melhorada com uma atuação efetiva do Poder Públi-
co Federal, vez que grande parte dos problemas são 
de sua alçada.

E quero aproveitar, inclusive, esta oportunidade, 
Sr. Presidente, para dizer que há poucos dias, aqui, 
na nossa Casa, foi aprovada a Lei que cria o Estado 
Maior das Forças Armadas como órgão de assesso-
ramento militar do Ministério da Defesa e amplia os 
poderes dos titulares da Pasta; unifica as operações 
das três Forças Armadas, pois reestrutura o Ministé-
rio da Defesa e do Estado Maior de Defesa, criando o 
Estado Maior conjunto das Forças Armadas. E ele vai 
ter uma utilidade muito grande, porque atribui o poder 
de polícia às Forças Armadas nas áreas de fronteira. 
Ou seja, além de fazer patrulhamento, os militares do 
Exército, Marinha e Aeronáutica poderão revistar as 
pessoas, veículos, barcos e aviões, assim como fazer 
prisões em flagrante sempre que não houver policiais 
presentes. Com medidas dessa natureza e com uma 
educação cada vez maior da nossa juventude, da nossa 
população, eu creio que nós poderemos dar um passo 
muito importante em direção à diminuição do tráfico 
de drogas e do consumo, que agem de forma nefasta 
no nosso País.

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

Durante o discurso do Sr. Jorge Yanai, 
o Sr. Roberto Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gur-
gacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Cumprimento o Exmº Senador Jorge Yanai que traz 
um tema da máxima importância para todo o País, 
principalmente para o seu Estado do Mato Grosso, 
vizinho do nosso Estado de Rondônia. Realmente é 
necessária uma ação forte, em conjunto, entre o Go-
verno estadual e o Governo Federal para que a gente 
possa combater esse mal tão grande que é o tráfico 
de drogas no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar, encerrarei a sessão, mas antes quero 
dizer que hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Nacional das 
Artes e o aniversário de criação da Escola de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, que teve sua inauguração, 
sua abertura em 1816.

“As grandes obras de arte somente são 
grandes por serem acessíveis e compreendi-
das por todos” – Tolstoi.

Às 15h09 min encerramos a sessão.
Muito obrigado.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 9 
minutos.) 
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 7 minu-
tos e encerra-se às 17 horas e 26 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senado-
res que está convocada sessão solene conjunta do 
Congresso Nacional, a realizar-se no dia 21 de outu-
bro corrente, quinta-feira, às 11 horas, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada a comemorar o Dia 
do Aviador e a Força Aérea Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Iniciando os nossos trabalhos, concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, enquanto o Senador Roberto Cavalcan-
ti se dirige à tribuna, peço a palavra pela ordem, por 
apenas um minuto.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para dizer 
que eu tenho muita expectativa de que hoje a Câmara 
dos Deputados, ou no esforço concentrado dela, que 
durará três dias – pelo que soube, foi antecipado, foi 
até uma medida sábia da Câmara, levando em conta 
o importante fato eleitoral que aí se desenrola –, mas, 
hoje, talvez a Câmara aprove de vez aquela mistura 
das PECs nºs 300 e 446, que equiparam os salários 
dos policiais civis, militares, bombeiros e agentes car-
cerários aos salários de Brasília, do Distrito Federal, 
que são os mais altos do País.

Muito bem. Eu estou, neste momento, comuni-
cando à Mesa que o PSDB pede urgência urgentíssi-
ma para se votar essa PEC, ou seja, com quebra de 
interstício. Já estamos redigindo o documento para, no 
nosso esforço concentrado, se a Câmara nos devolve 
essa matéria, aprovarmos as PECs nºs 300 e 446, a 
mistura das duas, conforme vier da Câmara, dando 
aos policiais civis, militares, bombeiros e agentes car-

cerários a dignidade salarial que eles merecem para 
proteger nossas famílias.

Segurança pública virou um caso muito sério. O 
Brasil não pode se deixar “mexicanizar”. Aqui aprova-
ríamos, em 24 ou 48 horas, conforme fazemos quan-
do há concordância dos Líderes todos. E duvido que 
algum Líder se negue a assinar um documento desse 
jaez, dessa sorte.

Em resumo, a ideia então seria a Câmara, cum-
prindo o papel dela – e espero que o faça hoje –, o 
Senado não faltar com o seu dever, resolvendo essa 
questão logo no início do esforço concentrado de se-
tembro.

Portanto, estou já preparando e, como Líder, fir-
marei – se outros estiverem aqui, pedirei que façam do 
mesmo modo – o documento que viabilizará a quebra 
de interstício, para votarmos a PEC dos policiais com 
rapidez, com muita urgência, urgência urgentíssima.

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

– O PDT também tem o mesmo pensamento e está 
pronto para acompanhá-lo nessa votação tão impor-
tante para os policiais brasileiros.

A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Gostaria de usar da palavra para 
um assunto inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senadora. V. Exª está inscrita para uma 
comunicação inadiável e falará assim que ouvirmos o 
Senador Roberto Cavalcanti.

Com a palavra, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente. É com muita sa-
tisfação que estou hoje, nesta Casa, que, mesmo num 
suposto recesso branco, conta com a presença de 
vários Srs. Senadores, a quem parabenizo, ao passo 
que reafirmo a compreensão que tenho da ausência 
dos demais, tendo em vista as campanhas eleitorais 
nos diversos Estados, num processo que se afunila, 
chegando à sua reta final.

Sr. Presidente, gostaria de contar com a extrema 
compreensão até dos próprios paraibanos quanto ao 
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espírito do nosso pronunciamento, uma vez que se tra-
ta de tema bastante polêmico no nosso Estado o que 
trago a esta tribuna na tarde de hoje. Há facções de um 
lado, facções do outro, que duram mais de 80 anos. Na 
verdade, o tema trata de uma revolução ou, como na 
Paraíba se chama, da Guerra de Princesa. Faço esta 
ressalva porque o assunto requer muito cuidado. Mas, 
lá no fundo, o objetivo do nosso pronunciamento é res-
gatar a memória dessa passagem histórica brasileira 
para que as gerações futuras possam se beneficiar 
desse resgate histórico.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, contar 
a história de nosso País é sempre um exercício não 
apenas fascinante, mas absolutamente relevante e 
necessário para a construção de nossa identidade e 
força como Nação.

Alguns episódios, entretanto, por mais importan-
tes que tenham sido para os rumos e acontecimentos 
que delinearam o nosso passado recente, não costu-
mam ser lembrados e estudados, como deveriam e 
mereciam, nem pelas populações regionais que deles 
participaram ativamente.

Exemplo marcante dessa situação, Sr. Presi-
dente, dá-se no momento em que se celebram os 80 
anos da chamada Revolução ou Guerra de Princesa, 
acontecida no sertão da Paraíba, no conturbado e de-
cisivo ano de 1930, tão decisivo e paradigmático para 
a história do Brasil.

A Guerra de Princesa, Srªs e Srs. Senadores, não 
foi apenas um caso isolado de conflito, de interesses 
políticos e econômicos entre oligarquias nordestinas, 
levado às últimas consequências.

O episódio de violenta confrontação no sertão 
paraibano representou muito mais, materializando o 
choque entre o Brasil das oligarquias rurais e as elites 
urbanas em ascensão, entre as forças agrárias tradi-
cionais e a burguesia ascendente das cidades.

Tudo começou com a crescente mobilização do 
então Governador da Paraíba, João Pessoa, contra o 
poder dos coronéis do interior do Estado.

Após anos de intensa animosidade e ameaças 
de parte a parte, movidas a cobrança de impostos e 
atuação de milícias particulares, a contenda bélica é 
deflagrada em 28 de fevereiro de 1930, quando a po-
lícia paraibana invade a então Vila do Teixeira e apri-
siona membros da família Dantas, ligada ao grande 
líder local, Coronel José Pereira.

O conflito, a partir daí, ganha contornos cada vez 
maiores, chegando a ser proclamada por José Pereira 
a autonomia administrativa da região em relação ao 
Estado da Paraíba – o “Território Livre de Princesa”, 
com bandeira, hino e jornal, cunhando, inclusive, mo-

eda própria, com curso forçado no território, para fazer 
funcionar a economia da região.

Na resistência, o líder oligárquico contava com o 
beneplácito do Presidente Washington Luís, adversário 
de João Pessoa, e com um exército extremamente ar-
mado, de jagunços e homens leais, contra as volantes 
policiais enviadas pelo Governador do Estado.

Foram quase cinco meses de duros e intensos 
combates, com um derramamento de sangue poucas 
vezes visto em conflitos internos.

Nesse período, Princesa se tornou uma fortaleza 
praticamente inexpugnável às forças de João Pessoa, 
com mais de 1.800 homens defendendo os domínios 
do Coronel José Pereira.

Batalhas sangrentas, como a do Casarão dos Pa-
tos, entraram para o imaginário popular e foram canta-
das em prosa e verso pelos cordéis e divulgadores da 
história oral, enaltecendo a bravura dos combatentes 
envolvidos e construindo personagens que marcaram 
para sempre a história do povo sertanejo. Assim foi com 
o casal Xandu e Marcolino Diniz, imortalizados na letra 
genial do rei do Baião, Luiz Gonzaga.

De fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Revolução de Princesa foi o ensaio do que viria a ser 
deflagrado com a Revolução de 1930 e com a ascen-
são de Getúlio Vargas.

O assassinato de João Pessoa, Governador da 
Paraíba que ordenou os ataques à região de Princesa, 
acabou consternando e mobilizando o País contra a 
famosa política do café com leite, precipitando a esca-
lada revolucionária e a refundação de um novo Estado, 
crescentemente industrializado e urbano.

Com o abatimento a tiros de João Pessoa, per-
sonagem central do conflito, a Guerra de Princesa 
teve seu fim.

O País tomou novos rumos, assim como a polí-
tica daquela região da Paraíba.

Clãs familiares que lutaram unidos naquela revolta 
acabaram por dividir-se e tornaram-se adversários.

O Brasil, por sua vez, trilhou os caminhos da mo-
dernização, industrializando-se de forma crescente e 
enfraquecendo o poder das tradicionais oligarquias 
rurais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Guerra 
ou Revolução de Princesa constitui um acontecimen-
to histórico da maior relevância para a compreensão 
do processo de transição do Brasil agrário para a era 
industrial, para o entendimento da Revolução de 1930 
e de toda a era Vargas.

Nela estão consubstanciados todos os elemen-
tos formadores de nossa história, movida, sobretudo, 
pelos conflitos das classes dirigentes na conformação 
de seus interesses políticos e econômicos.
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Mas o aspecto que mais chama a nossa atenção 
e lhe dá cores e tons especiais é a afirmação da força 
mobilizadora e mítica do homem sertanejo, da resis-
tência heroica do caboclo do interior.

Tais características, tão próprias da gente nordes-
tina e paraibana, acabaram por moldar a nossa cultura 
e a nossa arte, embasada, sobretudo, na história ro-
manceada de episódios como a Guerra de Princesa.

Hoje, entretanto, nos ressentimos da ausência de 
um espaço arquitetônico próprio, destinado à guarda 
e à preservação dessa memória tão rica, atualmente 
dependente, em grande parte, da tradição oral e de 
registros impressos em documentos esparsos espa-
lhados por bibliotecas nos quatro cantos do Brasil.

O Museu da Memória da Revolução de Prince-
sa é uma justa homenagem e reivindicação do povo 
paraibano, com vistas ao resgate histórico de um dos 
momentos mais importantes da construção da sua 
cidadania.

Acolhendo esta demanda histórica, o Poder Públi-
co atende o resgate de um patrimônio difuso que não 
pode ser desprezado nem servir para alimentar faccio-
sismos ou sedimentar rivalidades adormecidas.

Pelo contrário, oferecerá à sociedade paraibana e 
brasileira um precioso mosaico de fatos históricos que 
explicam as transformações sociais e políticas que de-
saguaram na primeira fase da industrialização do Brasil, 
enchendo de orgulho a brava gente da Paraíba.

Quero aqui, desta tribuna, reafirmar a impor-
tância de nos debruçarmos sobre episódios tão re-
levantes para a história do Brasil, como a Revolução 
de Princesa.

Seus desdobramentos atingiram o fundo da alma 
e os desígnios de nosso povo que permanecem vivos 
no imaginário coletivo.

Encerrando, Sr. Presidente, conclamo os nossos 
governantes a se juntarem à justa aspiração do povo 
paraibano, que aqui represento, na costura de uma 
parceria com o empresariado e a sociedade para a 
construção do Museu da Memória da Revolução de 
Princesa.

Era essa, Sr. Presidente, a nossa conclamação 
para que seja construído na Paraíba um museu que pos-
sa resgatar a memória da Revolução de Princesa.

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

Muito bem; ouvimos o Senador Roberto Cavalcanti.
Agora, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgí-

lio, do PSDB do Amazonas, pela ordem de inscrição.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senador Arthur Virgílio, se V. Exª permite...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É 
claro.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Acabei por deixar a Senadora Selma sem falar. S. Exª 
havia pedido a palavra pela ordem. V. Exª me permite 
conceder a palavra a S. Exª?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida. Não tenho pressa alguma.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Selma.

A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, recebi uma comitiva de alunos re-
sidentes do curso de Medicina que, a partir de hoje, 
estão em greve, porque reivindicam o aumento na 
bolsa que recebem, que é de R$1,5 mil. Esses alunos 
trabalham durante sessenta horas semanais e re-
presentam mais de 50% dos médicos que estão nos 
hospitais públicos para atender à população. Temos a 
certeza de que esses alunos, embora estejam come-
çando com suas reivindicações, estão mais confiantes 
hoje, porque já ficaram sabendo que o MEC se propôs 
a estudar o assunto e a atender suas reivindicações, 
inclusive estabelecendo uma data-base para que eles 
pudessem receber essas bolsas, assim como a ajuda 
alimentação. Sr. Presidente, recebi médicos não só da 
Associação Nacional de Médicos Residentes, como 
também da Associação de Médicos Residentes de 
Santa Catarina.

Fica aqui nosso apelo para que o MEC realmente 
olhe, com bastante carinho, a situação dos residentes 
deste País. Temos a certeza de que o Governo Fede-
ral, mais uma vez, estará atento, por meio do MEC, 
para solucionar o problema dos nossos residentes, que 
precisam, sim, cumprir seu horário dentro dos hospi-
tais, mas que também precisam de maior estrutura e 
de ajuda para terem uma dedicação total.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Agradeço a V. Exª sua atenção, Senadora.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª está com a pala-

vra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. Foi um prazer ter ouvido a 
competente e ilustre Senadora.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço al-
guns registros antes de entrar no tema essencial des-
ta fala.

Em primeiro lugar, quero dizer que recebi uma 
notícia muito alvissareira, muito alegre, por meio da 
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minha fiel assessora da Liderança do PSDB, a Edi, 
que esteve no lançamento do livro do Procurador Ma-
noel Pastana e que me presenteou com um exemplar 
do seu interessante livro. O título do livro já é bastante 
instigante: “De Faxineiro a Procurador da República”. 
Isso mostra uma história de superação, uma história de 
grandeza humana, uma história de luta, de coragem, 
de disposição de vencer. O subtítulo é “Uma história 
real de vitórias sobre a miséria, políticos corruptos e 
os ‘tuiuiús’”. Os tuiuiús são procuradores que respeito. 
Não entro nas questiúnculas, nas questões internas ao 
Ministério Público, apenas registro que ele é alguém 
que merece elogio. Peço, portanto, oralmente, um voto 
de aplauso ao Procurador Manoel Pastana.

A outra notícia é bastante trágica, Senador Simon. 
O Senador Fábio Lucena foi eleito duas vezes para o 
Senado, Senador Roberto, e fez algo que me parece 
inédito na República: o Senador Fábio Lucena foi eleito 
em 1982 para o mandato de oito anos; em 1986, ele 
se candidatou a Senador outra vez, tendo ainda mais 
quatro anos de mandato, e se elegeu outra vez. Era um 
fenômeno eleitoral no meu Estado, até porque havia 
representado como ninguém a resistência ao regime 
autoritário, e isso fazia com que o povo a ele tributas-
se todas as homenagens. Fábio Lucena teve um fim 
trágico, deu cabo da própria vida. Isso, obviamente, 
traumatizou toda a sua família, que é extremamente 
ligada a mim: sua esposa, Dona Socorrita, e seus filhos 
Toni, Fabinho, Michele, Alessandra, Tatiana – são seis 
ao todo. Fabinho, Fábio Lucena Júnior, foi o que mais 
dificuldades teve para superar esse vendaval que var-
reu psicologicamente sua família. Era o mais parecido 
com o Fábio – o seu amigo, meu companheiro – nas 
qualidades, na inteligência, na rapidez de raciocínio, 
na coragem e, ao mesmo tempo, em certos dados de 
fragilidade humana. O Fabinho, que completaria, no 
dia 28 de agosto, 42 anos, foi-se há dias. Senti uma 
dor muito grande ao enterrá-lo, junto com parentes e 
amigos, porque acompanhei sua desdita, seu calvário: 
foram 23 intervenções cirúrgicas. Na última delas – e me 
disse uma médica parenta dele que já nem demandava 
cirurgia –, a região abdominal dele estava inteiramen-
te anestesiada pela falta de sensibilidade. Começou 
o tratamento em Manaus e o terminou em São Paulo, 
mas não houve recurso que o salvasse desse desen-
lace tão triste. Deixou sua esposa, a competente Maru, 
Procuradora de Justiça no Estado do Amazonas, uma 
figura séria e competente, que leu uma emocionante 
despedida, que comoveu todos nós no enterro. Deixou 
sua mãe desconsolada, seus irmãos absolutamente 
contristados com esse fato. É a segunda tragédia que 
a Dona Socorrita, viúva de Fábio Lucena, presencia: a 
primeira foi a morte trágica de Fábio Lucena, e, depois, 

veio essa morte prematura do Fabinho, funcionário do 
Banco do Brasil, figura competente e séria, filiada ao 
meu Partido.

Registro isso – a Liderança já formalizará a parte 
escrita – e peço oralmente um voto de pesar muito pro-
fundo, em meu nome e pelo Senado inteiro, por essa 
vida tão brilhante que se foi. Ele só não queria nada 
com política, porque o sofrimento de seu pai bastou 
para ele, para eles todos, aliás. São pessoas politizadas, 
são pessoas que sabem votar, que sabem discernir, 
mas nenhum deles quer aproximação maior com par-
tido, com política, com nada. Ele era afiliado ao meu 
Partido por amizade a mim. Fiquei meio que pai dele 
com o falecimento do Fábio, pai ausente, como aliás 
tenho sido pai ausente dos meus próprios filhos, mas 
presente nos momentos todos em que ele estivesse 
em perigo ou precisasse de alguma coisa. A última 
vez em que ele estava em perigo e que, infelizmente, 
tentei ajudar – eu o ajudei, mas não consegui vencer 
ao lado dele – foi na fase final da sua vida.

Outra notícia triste, e essa tem a ver com segu-
rança pública, é que o sargento aposentado do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal Valdenis Urani 
Camargo, de 52 anos, que é irmão de minha fiel e leal 
secretária, a Ju, a Juscimar Orany, foi assassinado bru-
talmente em Santo Antônio do Descoberto, uma cidade 
do Entorno que fica em Goiás. Os assaltantes exigiram 
que ele lhes entregasse a chave de sua caminhonete, 
um veículo Ford S-10. Ele, apesar do seu desejo de 
sair dali sem o patrimônio semovente que representa o 
automóvel, mas com vida, foi alvejado no ato de entre-
gar as chaves. Ele, com a coragem que Deus lhe deu, 
reagiu – estava armado e reagiu – e matou um dos 
assaltantes. E o outro deu cabo de sua vida, terminou 
de dar cabo de sua vida. Um desses assaltantes ainda 
está foragido, o outro está preso. Aliás, não se iden-
tificou ainda nenhum dos dois. É uma notícia que me 
chega aqui aos pedaços. Ele era comerciante; depois 
de se aposentar, virou pequeno comerciante na cida-
de de Santo Antônio do Descoberto. Aqui, apresento 
minhas condolências à Ju e a toda sua família e entro 
na questão da segurança pública.

A segurança pública virou uma calamidade neste 
País. As pessoas saem de casa em qualquer grande 
cidade e não têm certeza de que voltam. É comum o 
dono da boca de tráfico de algum local cobrar pedá-
gio para uma jovem vestibulanda que trabalha o dia 
inteiro, que depois faz o cursinho de vestibular e que 
tem de voltar para casa tarde da noite. Cobra-lhe um 
pedágio para passar pela ponte e para chegar à sua 
casa. Muitas vezes, há o estupro; outras vezes, o as-
salto; muitas vezes, a morte. A insegurança está na 
reportagem das televisões, a insegurança faz parte 
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dos olhos, da vida e do sentimento das pessoas de 
bem deste País.

Não entendo que se resolva a questão da segu-
rança pública só com a repressão, mas entendo que 
ela é necessária. Políticas públicas que levem cidadania 
às periferias brasileiras, esse é um item relevante de 
uma Política Nacional de Segurança Pública. Cidadania 
significa escola, significa saúde, significa lazer, signi-
fica emprego, significa alternativa à vinculação com 
o tráfico, significa a presença da Justiça, que não se 
pode omitir de estar lá, disputando com a falsa justiça 
dos traficantes o direito de julgar aqueles cidadãos e 
de proteger os cidadãos que merecem ser protegi-
dos. Com a ausência da Justiça, prevalece a justiça 
do dono da boca de droga, e ele faz, à moda dele, a 
sua falsa justiça. Se alguém diz “poxa, minha filha foi 
estuprada”, ele manda matar o estuprador, mas, de-
pois, requisita essa filha ou a outra do queixoso para 
ser amante dele. E é assim no Brasil inteiro, já é assim 
na minha cidade de Manaus, já é assim no meu Esta-
do. O meu Estado tem o problema muito grave de ser 
corredor de drogas.

Falar em segurança pública significa pensarmos 
em aparelhamento e em aumento de efetivos da Polícia 
Federal; significa fortalecermos e ampliarmos essa boa 
ideia que é a Guarda Nacional; significa pensarmos – 
e já falei disso – nas políticas públicas que evitariam o 
nascimento de novos bandidos. Mas quero falar agora 
do fato que está aí, ameaçando todos nas ruas: os ci-
dadãos de bem estão de cabeça baixa, e os bandidos 
estão de cabeça erguida nas ruas. Essa é a realidade 
que enfrentamos.

Eu poderia citar vários outros itens, vários ou-
tros itens. Eu poderia passar pela ausência – e dela 
já falei – da Justiça, pela ausência do Poder Público, 
pela ausência do Executivo Federal e dos executivos 
estaduais e pela urgência de aqui votarmos, cada vez 
mais, Senador João Faustino, leis que endureçam as 
punições em relação a certos crimes. Devo confessar 
que a Comissão de Justiça do Senado tem operado 
muito fartamente nesse campo. O Senador Demóste-
nes Torres tem ido por aí e nos tem liderado a todos 
na Comissão de Justiça.

Já concedo o aparte a V. Exª.
Mas temos de começar pela concepção. Para 

mim, o Sistema Nacional de Segurança Pública tem de 
ter o Presidente da República como líder. Não dá para 
se fugir disso. Os Governadores têm de ser os exe-
cutantes do grosso da Política de Segurança Pública, 
auxiliados pela Polícia Federal, pela Guarda Nacional, 
pelos Prefeitos – e têm de ser adestradas as Guardas 
Municipais. Os Prefeitos têm de manter as cidades com 
iluminação feérica, porque o escuro ajuda os assaltan-

tes. Os Prefeitos, os Governadores e os Presidentes 
têm de cuidar de políticas públicas sociais que dêem 
opção diferente da do banditismo para os jovens, que 
são presas fáceis do canto de sereia do tráfico.

Vejo o terceiro setor, as boas ONGs. Há boas 
ONGs, há boas Oscips, e há Oscips corruptas, ONGs 
corruptas, como aquelas que morriam de medo de 
serem investigadas pela CPI presidida pelo Senador 
Heráclito Fortes.

Já concedo o aparte a V. Exª. Apenas quero con-
cluir esse raciocínio.

Digo, Sr. Presidente, que um dos itens é salário. E 
espero que a Câmara, nesse seu esforço concentrado, 
vote a PEC nº 300, misturada com a PEC nº 446. Vote, 
sem ouvir pressão de quem quer que seja. O Gover-
nador ligou? Não dê a menor bola para Governador. 
Alguém do Governo Federal ligou? Não dê a menor bola 
para Governo Federal. Parlamentar que fica dando bola 
para pressão, para telefonema, não é um Parlamentar 
inteiro! Parlamentar inteiro é aquele que só ouve sua 
própria consciência, só ouve o bom senso.

Então, precisamos que a Câmara vote isso hoje 
sem mais demora, sem mais delongas, e envie para cá 
a formulação dessa PEC, para que, no esforço concen-
trado dos dias 2, 3 e 4 de setembro, nós a aprovemos, 
se Deus quiser, em 24 horas ou, no máximo, em 48 
horas. Demora-se muito tempo na Câmara, mas, aqui, 
não haverá demora. Aqui, agiremos com rapidez, como 
o fizemos com a PEC nº 41, que é uma PEC boa, mas 
que, porém, é incompleta e merece ser complemen-
tada pelas PECs nºs 300 e 446, misturadas as duas 
num só substitutivo.

Os salários dos policiais civis e militares, dos 
bombeiros e dos agentes carcerários seriam equiva-
lentes aos salários pagos pelo Distrito Federal, e isso, 
sem dúvida, seria o ponto de partida, um dos itens 
relevantes, para uma Política Nacional de Segurança 
Pública. O salário não resolve tudo, mas isso se aplica 
a professor, que tem de ganhar melhor; isso se aplica 
a médico, que tem de ganhar decentemente; isso se 
aplica a todo mundo, mas se aplica, no caso da se-
gurança pública, muito fortemente aos policiais. Eles 
precisam receber salários decentes, ter a garantia de 
que suas possíveis viúvas fiquem em paz familiar do 
ponto de vista do sustento dos seus filhos, ou não se 
arriscarão – e muitos policiais não se estão arriscando 
na medida em que deveriam, com o salário de fome 
que recebem – na luta desigual contra os bandidos.

Então, quero dizer, de maneira bem clara, que o 
crime neste País está organizado e que o Brasil está 
sendo mexicanizado. É papel dos governos e deste 
Parlamento – nós precisamos criar leis, e os Gover-
nos precisam efetivar as ações – desorganizar o cri-
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me. Meu objetivo é desorganizar o crime e organizar 
a sociedade para enfrentar um crime desorganizado. 
Temos de desorganizar o crime, sob pena de o Brasil 
virar o México. Não aceito a mexicanização do Brasil. 
Não aceito o fato de, no Brasil – é o que acontece no 
Rio de Janeiro hoje –, candidatos do tráfico terem mo-
nopólio de campanha política em certos morros e de 
os outros não poderem entrar ali. Alguém, se quiser 
entrar ali, até para fazer uma filmagem de um docu-
mentário, tem de pedir licença ao chefe do tráfico. Não 
aceito isso, não aceito essa divisão territorial entre área 
ocupada pelo tráfico e área pertencente às pessoas 
de bem. Isso tem de ser enfrentando. Vejo as pessoas 
fazerem propaganda, cambarem para o lado, correrem 
para o outro, mas vejo as autoridades públicas com 
muito pouca disposição, com muito pouca coragem de 
enfrentar mesmo essa questão do crime organizado. 
Tem de se desorganizar o crime, para que a sociedade 
organizada possa viver em paz.

Tem a palavra o Senador João Faustino.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 

Arthur Virgilio, é bom ouvir V. Exª na tarde de hoje. Ali-
ás, a presença de V. Exª nesta Casa tem sido pautada 
pela seriedade, pela discussão de temas que tratam da 
vida da Nação brasileira e do Estado brasileiro como 
instituição capaz de atender aos anseios da Nação. 
Hoje, V. Exª traz um tema da maior relevância para esta 
Casa refletir, examinar e discutir: o problema da segu-
rança pública, da segurança do cidadão, da segurança 
da família brasileira. Em qualquer recanto deste País, 
por menor que seja a cidade, o Município, o cidadão 
se sente inseguro pela total inoperância do Estado 
brasileiro. E, quando falo em Estado brasileiro, vejo a 
necessidade de se reformar essa estrutura que garan-
te os anseios da Nação nos segmentos da saúde, da 
educação e da segurança pública, na reforma tributária, 
na reforma previdenciária, na reforma política. O Es-
tado precisa ser da Nação, o Estado precisa estar em 
função da Nação. V. Exª traz essa questão com muito 
brilho – aliás, o brilho lhe é peculiar. Esta Casa, sem V. 
Exª, está sempre desfalcada. V. Exª, quando está aqui 
presente, contribui com uma participação efetiva, com 
uma discussão consistente sobre os problemas do País. 
Certamente, o povo do seu Estado deve se orgulhar 
muito da sua presença nesta Casa. O Amazonas tem 
um grande Senador, um Senador que orgulha o Brasil, 
que tem presença neste Senado como poucos e que, 
certamente, voltará aqui muitas vezes para cumprir a 
missão de bem representar o povo amazonense. Mas, 
para concluir, nobre Senador, eu lhe queria dizer que 
precisamos reformar o Estado brasileiro. E, para que 
se faça a reforma do Estado brasileiro, é preciso que 
haja um líder, alguém que possa construir um grande 

pacto nacional para resolver a questão da segurança, 
da educação e da saúde e as mazelas que tomam 
conta da sociedade brasileira, do cidadão e do povo. 
Queria conclamar, associando-me ao seu discurso, a 
Nação para que reflita um pouco sobre a necessidade 
de haver esse líder, uma pessoa que comande, que 
tenha a performance do estadista, do homem público 
completo, com experiência, com capacidade e com 
talento para fazer as reformas e as mudanças de que 
o Brasil precisa. Muito obrigado por me conceder este 
aparte, nobre Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador João Faustino. Eu lhe agradeço o seu 
aparte, dizendo que concordo absolutamente com o 
que V. Exª arrazoa. É preciso mesmo que haja a figura 
capaz de catalizar todos os apoiamentos da socieda-
de, do mundo político, das Forças Armadas, das forças 
militares, das forças administrativas, para realizarmos 
esse grande mutirão e, como dizem os índios, esse 
grande puxirum em favor da segurança dos cidadãos, 
impedindo que alguns se desviem e depois ameacem 
outros cidadãos, procurando, portanto, criar uma so-
ciedade em que a maioria esmagadora de todos seja 
formada por cidadãos de bem, já que é preciso ha-
ver mais cidadãos de bem na vida pública. É preciso 
haver mais cidadãos de bem formados com políticas 
sociais que impeçam que a pobreza gere, produza e 
mande para o convívio com a sociedade aquelas ví-
timas que, depois, tornam-se algozes da sociedade: 
os bandidos filhos da pobreza. A própria distribuição 
de riqueza mexe muito com isso. Eu diria que, por um 
lado, temos de cuidar dessa prevenção e, por outro 
lado, de reprimir duramente o crime que se organiza 
a passos largos.

Meu Estado é um corredor de tráfico de drogas. O 
Brasil, Senador Simão, arbitra, hoje, o preço da cocaína 
no mercado internacional. Os grandes consumidores 
são – em todo lugar, consome-se essa droga – a Eu-
ropa e os Estados Unidos. Os produtores continuam 
sendo a Colômbia e, sobretudo, a Bolívia e o Peru. O 
Brasil, lamentavelmente – essa foi uma declaração de 
um responsável Procurador de Justiça da Itália –, virou 
uma espécie de agência reguladora da droga, porque o 
Brasil arbitra o preço da cocaína. Isso a todos nos deve 
encher de vergonha, de revolta e de indignação.

Estou falando aqui de um assassinato que acon-
teceu perto de mim, aconteceu com o irmão de uma 
secretária muito querida minha, uma figura que me 
acompanha há muito tempo. E, todos os dias, há ca-
sos e mais casos, perto ou longe de nós, que mostram 
como nossa sociedade está ficando enferma.

Eu lhe queria agradecer o aparte, Senador João 
Faustino, primeiro pela honra de ser seu colega no 
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Senado. Fui seu colega, em mais de um mandato, na 
Câmara dos Deputados, e V. Exª, prezado amigo, foi 
também Secretário Executivo da Secretaria-Geral da 
Presidência da República quando tive a honra de ser 
Ministro daquela Pasta. Trabalhamos com uma fra-
ternidade que já existia antes, que subsistiu àquele 
período tão difícil no exercício daquele Ministério e 
que vai sobreviver pela vida inteira. E, se Deus quiser, 
teremos vida longa para celebrarmos nossa amizade 
pelo tempo todo. Aliás, V. Exª, se olhar à sua direita, 
vai encontrar na tribuna de honra um querido amigo 
seu, que faz parte também das suas melhores lem-
branças afetivas.

Eu diria, Sr. Presidente e Senador Cristovam, 
que o Brasil não pode permitir que esse processo de 
mexicanização prossiga. O México, hoje, está dividido 
entre pequenos espaços não ocupados pela guerra 
civil verdadeira que se instalou lá e grandes espaços 
em que há o predomínio do crime organizado ou há 
uma disputa sem quartel entre a lei, muitas vezes com 
setores da própria lei corrompidos pelo tráfico, pelo 
banditismo e pelos grupos de assassinos que promo-
vem assassínios, num quadro em que chegamos a 
um tema que é muito caro ao Senador Cristovam, que 
nasce nas vicissitudes por que passa o cidadão mais 
pobre: educação deficiente, dificuldades de acesso 
ao conhecimento, um futuro com horizonte muito cur-
to. Com a falta de educação, não há horizonte amplo, 
não há horizonte largo.

Com isso, vemos um círculo vicioso ao invés de 
chegarmos ao círculo virtuoso de eliminarmos o grosso 
da delinquência, de deixarmos a delinquência para os 
delinquentes psicológicos e de colocarmos como des-
necessário para os cidadãos recorrer à delinquência 
em busca da sobrevivência. Há países em que a de-
linquência existe fruto do desequilíbrio psicológico de 
alguém. Há países em que a delinquência existe por-
que as pessoas, às vezes, não têm outra alternativa a 
não ser delinquir. Mas não posso compactuar com isso. 
Luto para que os novos, os que virão não caiam na de-
linquência, mas quero absoluta e clara repressão aos 
crimes que estão sendo cometidos, para que – repito 
e encerro – os cidadãos de bem não tenham de andar 
de cabeça baixa, enquanto, de cabeça erguida, andam 
pelas ruas brasileiras os assaltantes, muitas vezes im-
punes, que têm muito a ver com assaltantes impunes 
do colarinho branco e da corrupção política.

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

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Ca-
valcanti.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr. 
Presidente, gostaria de me inscrever para uma comu-
nicação inadiável. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – É um prazer inscrevê-la, Senadora Marisa 
Serrano, para uma comunicação inadiável.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Sena-
dor Acir Gurgacz, PDT de Rondônia; e, em seguida, 
para uma comunicação inadiável, a Senadora Marisa 
Serrano.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que 
nos assistem pela TV Senado, quero colocar aqui um 
tema muito importante. Mas, antes, vamos falar um 
pouquinho sobre o que fizemos neste final de semana 
em Rondônia, após a visita do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e de seus Ministros, o Ministro de Minas 
e Energia, a Ministra do Meio Ambiente, do Diretor da 
Aneel e demais autoridades.

Estivemos em Guajará-Mirim, onde, junto com o 
nosso colega, nosso companheiro Dr. Confúcio Mou-
ra, participamos de várias reuniões importantes para 
aquela cidade e para o Estado de Rondônia, das quais 
a mais importante foi uma reunião com os médicos de 
Guajará-Mirim. Eles nos colocaram o problema que 
enfrentam na cidade pela falta de infraestrutura, pela 
falta de apoio do Governo do Estado e do próprio Mu-
nicípio também, mas principalmente pela falta de apoio 
do Governo do Estado de Rondônia para com a saúde 
pública de Guajará-Mirim. Fizemos essa reunião com 
todos os médicos da cidade e assumimos o compro-
misso, junto com o Dr. Confúcio, de que, no futuro, es-
taremos juntos trabalhando – nós, aqui no Senado, o 
Dr. Confúcio, no governo –, com o Prefeito Municipal, 
fazendo aquela grande aliança que eu sempre tenho 
defendido: a união do Governo Federal, do Governo 
Estadual, do Governo Municipal para que possamos 
ajudar os nossos Municípios a fazerem um bom tra-
balho com relação à saúde pública.

Estivemos também na Feira Multissetorial, orga-
nizada pela Associação Comercial de Guajará-Mirim. 
Cumprimento os organizadores e também os partici-
pantes daquela feira maravilhosa.

Estivemos também no Festival Folclórico de Gua-
jará-Mirim, chamado Duelo da Fronteira, com o boi Flor 
do Campo e o boi Malhadinho, um festival que mostra 
realmente a força da cultura do povo de Guajará-Mirim, 
no Estado de Rondônia. É o maior festival folclórico da 
Região Norte do País, com exceção da grande festa 
folclórica de Parintins. O Festival Folclórico é uma festa 
muito parecida, com as mesmas raízes e do mesmo 
nível da festa de Parintins. Ficamos muito orgulhosos 
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por termos, no Estado de Rondônia, em Guajará-Mirim, 
uma festa dessa natureza, dessa grandeza, apesar da 
falta de apoio do Governo do Estado, da falta de infra-
estrutura para se realizar, lá num canto do Estado de 
Rondônia, essa festa que é sempre tão bem organi-
zada e tão bonita. 

Ficam aqui os meus parabéns aos organizadores, 
aos dois bois que participaram, a todos os elementos, 
todas as pessoas, todos os integrantes dessa festa 
maravilhosa. Que assim continuem! Foi a décima sexta 
edição, o décimo sexto ano dessa festa. Com certeza, 
ano que vem será uma festa mais bonita, mais orga-
nizada e contará com o apoio do Governo do Estado, 
não tenho dúvida. E nós também estaremos aqui à 
disposição para ajudar cada vez mais no apoio e nas 
ações relativas à cultura, ao esporte e à educação do 
nosso Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, como 
muitos dizem, começou realmente a campanha política 
no Brasil com o início do Horário Eleitoral nas emisso-
ras de rádio e televisão. A partir desta terça-feira, dia 
17 de agosto, até o dia 28 de setembro, o povo brasi-
leiro terá contato com as propostas dos candidatos à 
Presidência da República, ao Senado, aos governos 
dos seus Estados, à Câmara Federal e às Assembleias 
Legislativas. É com esse alcance da comunicação de 
massa que é feito um maior esforço em função de le-
var a informação sobre esse processo eleitoral para a 
população. É um momento importantíssimo que pre-
cisa ser acompanhado de perto pelo povo brasileiro, 
assim como pelas autoridades eleitorais, para evitar 
qualquer abuso.

O povo, o eleitor, precisa acompanhar o Horário 
Eleitoral nos veículos de comunicação de massa, por-
que será dessa forma que poderá medir o quanto os 
candidatos têm argumentos para defender seus pontos 
de vista, seus projetos, e se realmente têm programas 
de governo ou apenas conversa fiada. Será nesse mo-
mento da campanha que o eleitor deverá ver e ouvir 
informações que ele mesmo poderá colocar em xeque 
consultando a Internet, verificando a verdade sobre o 
que o candidato diz, aproveitando todas as ferramentas 
de comunicação que temos hoje à nossa disposição. 
É hora de anotar e consultar candidaturas, verificar o 
passado dos candidatos, se realmente têm ficha lim-
pa ou não. Quem não tem computador em casa pode 
usar a Internet na escola ou numa lan house. Quem 
não souber usar a Internet pode pedir a um filho ou a 
um amigo para que faça as consultas necessárias nos 
sites do TRE e do TSE.

Tanto se fala hoje em dia nos noticiários e nas 
revistas sobre dossiês que um partido faria do outro 
como um aspecto negativo, mas o eleitor pode e deve 

fazer esse levantamento da vida dos candidatos para 
que ele avalie a quem vai dar o seu voto. Isso porque 
o voto é muito sério e hoje não há mais desculpa para 
votar em alguém que tem ficha suja, pois os mecanis-
mos de levantamento de informações estão muito mais 
próximos e disponíveis para cada cidadão brasileiro. 

Será assim que o eleitor poderá corrigir eventuais 
distorções e erros que possam estar sendo cometidos 
ainda nesse pleito de 2010 com relação à aplicação da 
lei da ficha limpa. O eleitor não pode nem deve deixar 
apenas nas mãos das autoridades fazer esse verda-
deiro pente fino, que ele mesmo pode fazer antes de 
decidir em quem vai votar. Por isso, o eleitor não pode 
deixar de acompanhar o horário eleitoral até o fim de 
setembro, principalmente porque sabemos muito bem 
que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está mais do que 
sobrecarregado dentro desse processo eleitoral. 

Segundo dados do próprio TSE, foram recebidos, 
até o início da noite de ontem, segunda-feira, apro-
ximadamente 169 recursos relacionados a registros 
de candidatura procedentes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, TREs. Segundo o calendário eleitoral, o Tri-
bunal deveria julgar todos esses recursos até quinta-
feira, dia 19, mas o prazo dificilmente será cumprido, 
exatamente pelo excesso de processos.

Com mais de 130 itens, a pauta de julgamento 
do TSE para hoje não tem nenhum caso relativo a 
registro vindo dos TREs. Muitos ministros ainda es-
tão analisando individualmente os recursos. A regra 
geral é que só após as decisões monocráticas, com 
os possíveis recursos e prazos de tramitação, o caso 
chegue ao plenário.

Os próprios ministros admitem que, mesmo com 
uma carga extra de trabalho, pode ser que nem todos 
os casos sejam analisados antes do pleito. Um dos 
motivos que levam a essa conclusão é que muitos 
recursos relativos a registros ainda nem saíram dos 
tribunais regionais eleitorais. 

Por isso, eu repito, é preciso que o próprio eleitor 
também esteja muito atento em todo o processo elei-
toral. Faço esse lembrete principalmente para o povo 
do meu Estado, o Estado de Rondônia. Somos um dos 
Estados brasileiros que mais têm candidatos fichas-
sujas. A eleição deste ano traz uma chance imperdí-
vel de modificar as coisas em nossa região, revendo 
nossos votos, avaliando quem merece e quem não 
merece mais a nossa confiança – se é que algum dia 
alguns deles mereceram essa confiança. 

Aproveito aqui, da mesma forma que estou exor-
tando o povo brasileiro, o eleitor rondoniense, a dar uma 
atenção especial nessa reta final do processo eleitoral 
deste ano, para exortar também os candidatos a man-
terem um nível elevado nesta campanha.
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Aos candidatos não deve ser permitido, princi-
palmente pelo eleitor, abusar de sua paciência com 
conversas vazias, promessas absurdas e mentiras 
deslavadas. Exorto os candidatos a levarem ao Ho-
rário Eleitoral nas TVs e nas rádios propostas sérias, 
fundamentadas, um discurso claro, que não tenha a 
intenção de enrolar o eleitor.

Os candidatos precisam ter em mente que o que 
eu disse ainda há pouco é verdade: o eleitor tem hoje 
ferramentas fantásticas para averiguar se o que o can-
didato diz é realmente verdade. Ele pode conferir se 
o candidato cumpre suas promessas, se os ataques 
que ele faz aos seus oponentes são verdadeiros, se 
fazem sentido. Por isso, senhoras e senhores candi-
datos, não vamos gastar mal o tempo do horário elei-
toral nos meios de comunicação de massa, pois isso 
pode se revelar como um verdadeiro “tiro no pé” de 
suas candidaturas.

Outro assunto que quero citar aqui hoje é a minha 
visita, acompanhando o Presidente Lula, às obras das 
usinas do rio Madeira, em Rondônia – as usinas de 
Jirau e de Santo Antônio –, no final da semana passa-
da. Em primeiro lugar, quero apresentar o meu agra-
decimento à presença do Presidente no meu Estado, 
junto com o Ministro de Minas e Energia, a Ministra 
do Meio Ambiente, o Presidente da Aneel e demais 
autoridades.

O Presidente Lula pôde conferir in loco o desen-
volvimento que as obras das usinas trouxeram até 
agora à minha região, e percebeu, de forma muito 
clara, como é preciso gerar as condições para que 
esse desenvolvimento possa ter continuidade ao tér-
mino dos trabalhos das hidrelétricas em Rondônia. O 
próprio Presidente afirmou para todo o País, através 
da imprensa, que essas obras têm gerado cerca de 
28 mil empregos e reativaram uma atividade na área 
de infraestrutura que há tempos não era exigida no 
País. O Presidente Lula disse: “Muitas pessoas estão 
sendo formadas e preparadas para trabalhar nessas 
empresas. Portanto, estamos qualificando uma mão-
de-obra que não existia mais no Brasil, porque o Brasil 
tinha deixado de investir em grandes projetos de infra-
estrutura, sobretudo na questão energética”.

O Presidente Lula está certo e consciente da im-
portância de gerar uma continuidade desse desenvol-
vimento na Região Norte, em Rondônia, e isso deve 
estar claro também para todos os presidenciáveis que 
estão postulando esse cargo para o próximo ano.

Quero encerrar esta minha participação de hoje 
reiterando a importância do eleitor dentro do proces-
so eleitoral. Convoco aqui os eleitores de Rondônia 
a acompanharem com muito cuidado o conteúdo do 
horário eleitoral, para que possamos todos fazer as 

escolhas certas em outubro. Rondônia não pode mais 
dar passos para trás. O Brasil não pode abdicar de seu 
ritmo de crescimento, que vem chamando a atenção 
de todo o mundo. Temos um papel importante dentro 
do cenário mundial e precisamos, todos juntos, estar 
conscientes do nosso papel individual, que se revela 
tão valioso e tão importante dentro destas eleições 
deste ano.

Quero aproveitar para fazer um alerta aos nossos 
colegas, aos nossos amigos de Rondônia que sofrem 
pela pressão de alguns políticos que fazem política à 
moda antiga, pressionando servidores públicos, pres-
sionando empresários, pressionando alguns industriais, 
exigindo que acompanhem certos candidatos nestas 
eleições. Há muito tempo deixamos para trás esse tipo 
de campanha eleitoral. Nós estamos no ano de 2010, 
com a nossa democracia fortalecida.

Portanto, meus amigos empresários, eleitores, 
servidores públicos de Rondônia, não se deixem levar 
por essas pressões de candidatos, por essas pressões 
de pessoas que querem intimidá-los no seu voto, que-
rem intimidá-los no seu trabalho, seja no serviço pú-
blico, seja nas empresas, nas indústrias. Nós temos 
total liberdade. A democracia brasileira nos garante, 
a todos nós, a soberania, a escolha por aquilo que 
entendemos ser o melhor para o nosso Estado e para 
o nosso País.

Portanto, vamos exercer a nossa democracia 
na sua plenitude, sem nos preocuparmos com essas 
pressões maldosas que vêm acontecendo no nosso 
Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Quero parabenizar V. Exª pelo pronuncia-
mento, sempre extremamente lúcido e oportuno, e pelo 
tema trazido nesta tarde. V. Exª está de parabéns.

Convido a Senadora Marisa Serrano para fazer o 
seu pronunciamento, como comunicação inadiável.

Antes, gostaria de ler aqui um comunicado.
Senado Federal, 17 de agosto de 2010.
Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto 

no art. 91, §3º do Regimento Interno, sem que tenham 
sido interpostos recursos no sentido da apreciação 
pelo plenário das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2010 (nº 
2.486/2007, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que dá nova redação ao caput 
do art. 15 da Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, 
que dispõe sobre a produção, circulação e comercia-
lização do vinho e derivados da uva e do vinho, na 
forma que especifica; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2010 (nº 
5.491/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Minis-
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tério Público da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos e funções nos quadros de pessoal dos ramos 
do Ministério Público da União.

Tendo em vista terem sido aprovados terminati-
vamente pelas Comissões competentes, os projetos 
vão à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Com a palavra, pedindo desculpas mais 
uma vez, a minha grande amiga e nobre Senadora 
Marisa Serrano.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, meu Presidente. É um prazer enorme tê-lo 
presidindo esta Casa na tarde de hoje. 

Quero dizer a todos que estão nos vendo e ou-
vindo e aos Srs. Senadores que estão presentes que 
é bom quando a gente pode falar sobre aquilo que 
preocupa a população deste País.

Desde o ano passado, o Ministério da Educação 
– MEC está testando a paciência de milhares e milhões 
de jovens deste País, das suas famílias, em torno de 
algo que temos comentado muito nesta Casa, o Exa-
me Nacional do Ensino Médio, que precisa ter a sua 
credibilidade recuperada. 

O novo Enem, já disse aqui, é uma boa ideia que 
esbarrou na falta de habilidade e até da experiência dos 
burocratas que estão aí comandando este País. 

A proposta de acabar com a decoreba, por exem-
plo, e aqui eu falo principalmente aos pais que estão 
acompanhando e sabem disso, e realizar um exame 
principalmente baseado na capacidade de raciocínio 
do aluno em questões que incluem várias áreas de 
atividade do conhecimento é muito importante.

Quer dizer, muda aquele aspecto que nós víamos 
antigamente na educação em que o aluno decorava, 
marcava a resposta com um “x” e pronto. Hoje em 
dia, a ideia é exatamente o contrário: fazer com que o 
aluno possa raciocinar e fazer um exame intercalan-
do as várias áreas de conhecimento e que ele possa 
mostrar o quanto aprendeu realmente para poder fa-
zer uma prova.

É o que a gente espera do aluno do nosso tempo, 
de uma época de um mundo globalizado em que as 
pessoas precisam ter conhecimento muito mais amplo 
e, principalmente, agilidade de raciocínio. E essa agili-
dade de raciocínio é o que nós esperamos dos nossos 
alunos em todo o País.

Eu acredito que essa proposta talvez tenha sido 
a maior mudança no vestibular desde 1911, quando 
aconteceu o primeiro vestibular no País. Então, essa 
mudança é fundamental. A gente tem que dizer que 

esse novo Enem foi e é muito importante para todos 
nós.

É bom que a gente lembre aqui que o Enem foi 
criado em 1998, no Governo Fernando Henrique Car-
doso, para medir o conhecimento dos estudantes que 
concluem o ensino médio e para servir de ferramenta 
de avaliação da qualidade do curso.

É claro que vai avaliar a qualidade do curso, o 
nível de conhecimento dos alunos, mas vai servir prin-
cipalmente como garantia de que o governo poderá, 
com esses dados, propor uma política para o ensino 
médio melhor neste País, para que os nossos alunos 
que saem do ensino estejam capacitados a entrar 
numa universidade.

Hoje em dia a gente tem ouvido muito se falar 
que temos que facilitar um pouco a vida dos alunos 
nas universidades. Mas eu discordo. O que nós temos 
que fazer é melhorar o nível dos alunos no ensino mé-
dio para que eles saiam dali em condições de entrar 
numa universidade, de concluir um curso universitário, 
de especializar-se, de aprender mais. 

O que queremos é um aluno melhor, e não que 
a universidade baixe o nível. Nunca isso! Queremos 
que a universidade mantenha o nível que tem, melho-
re muito mais ainda o nível que tem, com alunos que 
exijam da universidade uma qualidade melhor, que 
tenham um preparo melhor para poder enfrentar a 
vida. O que queremos é mais: é fazer com que nosso 
ensino médio seja o melhor possível. E é isto o que 
queremos que ele continue fazendo através do Enem: 
auferir os conhecimentos dos alunos que concluíram 
o ensino médio, mas, principalmente, como uma fer-
ramenta de avaliação daquilo que acontece no País. 
Isso, para nós, é muito importante. Ficamos sabendo 
como está o nosso aluno lá no Amazonas, do Senador 
Arthur Virgílio, mas também como está o aluno lá no 
Rio Grande do Sul, do Senador Pedro Simon; como 
estaria o aluno aqui de Brasília, do Senador Cristovam 
Buarque, e como estaria o aluno lá do Rio Grande do 
Norte, do Senador João Faustino.

Quer dizer, a ideia do Enem é esta: que a gente 
possa conhecer os nossos alunos, saber da sua com-
petência e poder fazer políticas públicas para melhorar 
a educação neste País.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam, que 
me pediu.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dora Marisa, primeiro, parabéns por trazer o assunto, 
que não apenas diz respeito a milhões de jovens, como 
também diz respeito à educação. Segundo, quero me 
referir à sua preocupação também de que o funda-
mental é melhorar o ensino médio e, portanto, o ensi-
no fundamental. Acho positiva a lembrança da criação 
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do Enem e de todo o sistema de avaliação que veio 
do Ministro Paulo Renato e que considero uma das 
coisas boas que aconteceram na educação brasileira. 
Mas eles são como termômetros: dizem a temperatura 
do corpo, mas não dão o remédio. E o remédio são as 
mudanças que a gente precisa começar a fazer, para 
que a educação, de fato, adquira o nível de que o Bra-
sil precisa urgentemente, porque, mesmo que a gente 
comece já, vai levar muito tempo para dar o salto que 
a gente precisa no Brasil inteiro. Mas eu queria falar 
que, desde 1911, quando começa isso que a senhora 
fala, seria o grande salto. Eu acho que tem um salto 
que é preciso lembrar, que é o Programa de Avaliação 
Seriada (PAS), que a gente faz aqui para ingresso na 
Universidade de Brasília, já há quase 15 anos – 14 ou 
15 anos –, que eu ainda acredito que é o grande sis-
tema que vai poder substituir, aposentar o vestibular, 
mas substituindo por um sistema mais eficiente e com 
melhor retorno, que é a avaliação do aluno ao longo 
do ensino médio. Aqui, na Universidade de Brasília, 
uma parte das vagas – metade – é reservada para os 
alunos que fizeram uma prova no final do primeiro ano 
do Ensino Médio, outra no final do segundo ano, outra 
no final do terceiro, e aí a média é que dá entrada aos 
melhores classificados na universidade. É claro que 
se reserva metade das vagas porque há jovens que já 
terminaram o ensino médio antes, há pessoas velhas 
e há aqueles que não conseguiram entrar pelo PAS e 
que têm oportunidade de fazer um vestibular tradicional. 
Na verdade, esse é um Enem em três partes, porque o 
Enem mede, avalia os três anos de uma única vez, ao 
final do terceiro. A proposta do PAS avalia ao longo do 
curso, três vezes. Isso reduz, substancialmente, a tal 
da sorte no processo de avaliação; reduz o trauma do 
aluno, porque ele sabe que tem outras duas chances 
para se recuperar. Mas, sobretudo, retomando uma 
parte do seu discurso, que importante é melhorar o 
ensino médio, ajuda a melhorar o ensino médio, por-
que os alunos passam a estudar durante os três anos. 
Hoje, vamos falar com franqueza: o aluno vê o ensino 
médio apenas como uma porta para a universidade, 
porque não lhe traz um curso profissionalizante, não 
lhe traz uma garantia de emprego. Então, para ele, o 
ensino médio é a porta para a universidade se passar 
no vestibular ou no Enem. Mas aí ele deixa para es-
tudar no último ano, faz um cursinho e se considera 
pronto. Com o PAS, o aluno estuda ao longo de todos 
os três anos. Quando converso com os meninos, eles 
dizem: o PAS obriga a gente a “ralar” muito ao longo de 
todo o curso. Ainda acho, primeiro, que o Enem é um 
avanço sobre o vestibular. Eu acho. Mas é um vestibular 
nacionalizado, e não segmentado por cada universi-
dade. Tem a vantagem de eliminar uma chance maior 

para os que têm dinheiro e que podem tomar avião e 
sair de cidade em cidade tentando o vestibular. Não 
passa numa, faz noutra; não passa nessa, faz noutra. 
Quem não tem dinheiro só faz na universidade da sua 
cidade. Então, o Enem é positivo em relação aos ves-
tibulares, mas eu ainda gostaria de ver o PAS ou três 
Enems, o que seria o mesmo. São três Enemzinhos. 
Custa mais, porque o número de alunos aumenta muito. 
São três anos em vez de um e porque tem gente que 
faz no primeiro ano e termina desistindo no segundo, 
outros desistem no terceiro. Ainda espero que um dia 
a gente tenha o PAS como o sistema de seleção para 
a universidade, e essa, sim, seria a revolução, mas o 
Enem não deixa de ser um avanço, desde que retome 
a credibilidade sobre a qual a senhora tem razão em 
chamar a atenção de todos nós, de que precisamos fa-
zer com que as crianças voltem a acreditar no Enem.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada, Senador Cristovam. 

Concordo com V. Exª quando lembra aqui a ques-
tão do PAS e a importância que tem esse Programa 
de Avaliação Seriada, principalmente porque faz com 
que o aluno estude ao longo do ensino médio. Mas 
bom mesmo seria se nem precisássemos de ter um 
PAS, que as nossas escolas fossem tão boas, que o 
ensino médio fosse tão bom que o aluno aprendesse 
mesmo com os nossos professores na sua avaliação 
interna, dentro da sua própria escola; que não preci-
sássemos de fazer um exame nacional. É o Brasil in-
teiro, o Governo Federal fazendo com que os alunos e 
os professores sintam um pouco de receio de o aluno 
sair muito mal ou a sua escola também ser reprovada. 
Então, fazer com que o aluno aprenda. O bom seria se 
as escolas tivessem a consciência de que a qualida-
de da educação tem que se fazer dentro de cada sala 
de aula, com cada professor, com cada aluno, com os 
pais interagindo, com a família ajudando, com o aluno 
tendo condições de estudar, bons livros. A gente preci-
sa de todo um arcabouço, para fazer com que nossas 
crianças e os jovens tenham condições de receber 
uma educação de melhor qualidade.

Mas o Senador Cristovam Buarque tem razão: a 
gente precisa, mesmo com o novo Enem tendo sido 
melhorado em relação ao Enem que vinha sendo reali-
zado, que foi o que iniciou e o que deu condições para 
que continuássemos, o PAS é ainda o instrumento que 
faz o aluno estudar todo final de ano.

Espero que a gente possa melhorar a qualidade 
de ensino, avaliando a condição em que estão nossos 
alunos na educação infantil, no atendimento da educa-
ção infantil, no ensino fundamental, no ensino médio 
e, principalmente, nas nossas universidades.
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Como eu estava dizendo, o Enem foi criado, em 
1998, pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Os 
últimos fatos que estão acontecendo nos trouxeram a 
esta tribuna. Mais de quatro milhões e meio de alunos 
que foram inscritos para o Enem de 2010, neste ano, 
se veem cheios de incertezas e apreensões. Quatro 
milhões e meio de alunos inscritos para o Enem 2010. 
Não é um milhão, não são quinhentos mil, não são du-
zentos mil! São quatro milhões e meio! Quase cinco 
milhões de alunos inscritos e que estão sem saber ain-
da como é que vai ocorrer o Enem. Pelas frustrações 
que tiveram no ano passado, pelos problemas que já 
viram, é claro que eles se sentem preocupados em 
ter que enfrentar aquilo que está vindo. Faltam três 
meses para a realização da prova, e novos incidentes 
demonstram a fragilidade da burocracia do MEC e do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) , que está afeto a acompa-
nhamento do Enem.

Na semana passada, a Justiça suspendeu a licita-
ção para escolher a gráfica que vai imprimir as provas. 
A Justiça suspendeu, o que pode provocar um atraso 
na aplicação do Enem. Apesar de o Governo garantir 
que não, que vai ocorrer na data certa, a gente fica 
preocupado. Se a Justiça está suspendendo, quando 
é que volta? Como é que vai ser feito? 

Antes, um pouco antes, todos fomos aqui sur-
preendidos quando quase 12 milhões de alunos que 
prestaram o exame do Enem entre 2007 e 2009 tive-
ram os seus dados vazados na Internet – 12 milhões 
de alunos viram os seus dados vazados.

Em relação à escolha da gráfica, segundo o edi-
tal da licitação, o Inep verificaria, ainda, as condições 
de segurança e sigilo da empresa que apresentou a 
melhor proposta. A gráfica contratada deveria ter, entre 
outros itens, portões automatizados, portaria blindada, 
vigilantes posicionados a cada 100 metros do setor 
onde ficam as máquinas e os funcionários deveriam 
usar uniformes sem bolsos. Quer dizer, é garantia para 
que não aconteça o que aconteceu no ano passado – 
pelo menos, isso está no edital licitação. 

A gráfica Plural, de onde foi roubada a prova no 
ano passado, alegou o menor preço pelo serviço – R$65 
milhões – e que, mesmo assim, ela foi desclassificada 
antes que as suas instalações fossem devidamente 
avaliadas. Por isso, entrou com um mandado de segu-
rança e obteve uma liminar. Quer dizer, nós estamos 
todos confusos. O Enem começou, já, com a Justiça, 
com liminar em cima daquilo que precisava ter para 
dar aos nossos alunos a tranquilidade para que eles 
pudessem prestar o Enem, que é a base do nosso 
exame vestibular, para que eles pudessem prestar um 
exame com tranquilidade. 

Além disso, eu quero colocar que a liminar em 
cascata – porque um vai pedindo, o outro vai pedindo 
– pode fazer com que o Inep, a programação toda do 
Inep para o Enem seja prejudicada, e era isto que eu 
queria informar a esta Casa: o prejuízo que os nossos 
alunos vão ter com essa liminar em cascata e o atra-
so que pode haver, que vai prejudicar aqueles alunos 
todos que estudam, principalmente porque eles ficam 
nervosos. Eles vão fazer uma prova, é o seu vestibular, 
é o seu futuro que está em jogo, e ainda sem saber se 
vão ter condições de fazê-lo, se vão ter condições de 
seriedade no trabalho a ser executado, se a gráfica que 
vai rodar os exames tem credibilidade, tem segurança. 
São essas as coisas que estão preocupando todos nós 
que trabalhamos com educação e que queremos ver 
os nossos alunos bem qualificados, com condições 
sobejas de poder enfrentar o vestibular de cabeça 
erguida, com conhecimento na ponta da língua, mas, 
principalmente, com tranquilidade pela lisura do pro-
cesso que estamos oferecendo a eles.

Outro provável problema pode ser a demora em 
formalizar o contrato com os responsáveis para a elabo-
ração do conteúdo. A Fundação Cesgranrio e o Centro 
de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade 
de Brasília – Cespe/UnB – foram escolhidos sem licita-
ção para fazer a elaboração do conteúdo das provas. 
Além disso, é de se estranhar o aumento de 559% na 
cobrança pela prestação dos serviços. 

Em 2009, as duas instituições receberam R$ 
939.500,00. Neste ano, o valor pulou para mais de 
R$6 milhões. Quer dizer, alguma coisa está errada. 
Como é que houve esse aumento absurdo de um ano 
para o outro? 

E aí, Srª Presidente, a gente fica imaginando, 
sem torcer contra, que parece, realmente, difícil via-
bilizar essas provas nos dias 6 e 7 de novembro. Não 
tem a gráfica, as pessoas que vão elaborar, os dois 
responsáveis pela elaboração do conteúdo estão com 
um aumento absurdo no preço, que está deixando todo 
mundo intrigado. As pessoas ficam encabuladas, achan-
do que alguma coisa de ruim está acontecendo. Quer 
dizer, como é que vamos fazer uma prova nos dias 6 
e 7 de novembro com essas preocupações todas? A 
estimativa é que a assinatura do contrato ainda ocor-
ra no dia 20 deste mês, que ainda ocorra o contrato 
para que se faça a prova, que se planeje a prova, que 
se execute a prova no dia 20, a 76 dias da realização 
do Enem de 2010. 

Portanto, Srª Presidente, vim aqui, nesta tarde, 
para fazer essas colocações, justamente para dizer 
que as coisas estão mal colocadas. Inclusive, os Cor-
reios, que sempre foram, neste País, um exemplo de 
rapidez, de dignidade, de seriedade, foram contrata-
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dos. Já têm contrato assinado para distribuir as provas 
em todo o País. 

Espero que os últimos casos que aconteceram, 
de ineficiência dentro dos Correios, de corrupção nos 
Correios, não abalem a credibilidade que os Correios 
ainda têm de poder, também, num processo como 
esse, levar a prova a todos os recantos deste País, 
com seriedade e com agilidade.

Eu quero terminar, aqui, a minha fala...
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

– SC) – Senadora, antes do término do seu pronun-
ciamento, eu gostaria de cumprimentá-la. A senhora 
está tratando de um assunto especial, que é o Enem, 
que trata da educação do nosso País, e nós estamos 
recebendo, aqui no nosso plenário, as queridas crian-
ças do 5º ano do Centro de Ensino Fundamental nº 
3, da cidade do Paranoá, aqui de Brasília, do Distrito 
Federal. 

Sejam muito bem-vindas. Vocês estão ouvindo 
uma grande Senadora da República, Marisa Serrano, 
que está falando sobre a educação no nosso País, e 
falando especialmente do ensino médio, em que, bre-
vemente, todos vocês estarão.

Senadora.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Mui-

to obrigada, Srª Presidente. Nós também queremos 
cumprimentar os alunos aqui presentes e dizer que é 
importante que vocês venham conhecer o Congresso 
Nacional, este Senado, e saber que, aqui, nós esta-
mos discutindo não só as questões relacionadas à 
máquina pública, ao Governo, ao Governo Federal, à 
fiscalização do Governo Federal, mas estamos discu-
tindo problemas que são de interesse de toda a po-
pulação brasileira.

Eu quero terminar minha fala, Srª Presidente, di-
zendo que espero que o Enem que deve ser realizado 
nos dias 6 e 7 de novembro realmente o seja, e que 
seja feito de uma forma que os milhões de alunos que 
vão realizá-lo possam ter a tranquilidade de fazê-lo, 
sabendo que o Governo tem, também, a obrigação de 
oferecer um exame tranquilo, dentro das regras do que 
há de melhor para os nossos alunos em segurança e 
elaboração dos conteúdos, para que os alunos possam 
fazê-lo com tranquilidade e possam, daí, auferir seus 
conhecimentos para poderem entrar na universidade, 
sabendo que o seu exame de admissão à universidade 
foi feito com toda lisura. 

Eu espero que o Governo Federal tome ciência e 
faça um mutirão pela seriedade do Enem que vai ser 
realizado em novembro deste ano.

Eram essas as minhas palavras, Srª Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marisa Ser-
rano, o Sr. Roberto Cavalcanti deixa a cadei-

ra da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Níura Demarchi.

A SRª PRESIDENTE (Níura Dermachi. PSDB – 
SC) – Senadora, parabéns pelo seu pronunciamento 
providencial, urgente e intuitivo. O Brasil precisa muito 
dessa sua voz. Parabéns pelo pronunciamento.

Antes de chamar o Senador Cristovam Buarque, 
que usará a tribuna, eu gostaria de cumprimentar a 
Secretária do Município de Jaraguá do Sul, minha ci-
dade. Honra-me estar presidindo a Mesa no momento 
em que recebemos, aqui, a ilustre presença da nossa 
ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá 
do Sul, Maristela Menel, que está acompanhada de 
toda a sua equipe da Secretaria de Habitação. Esta 
Secretaria vem, sem sombra de dúvida, realizando um 
belíssimo trabalho nossa Prefeitura Municipal.

Obrigada pela presença. Honra-me estar aqui, à 
frente de vocês também.

Senador Cristovam Buarque, para o seu pronun-
ciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Níura, Presidente desta Casa, Srªs e Srs. 
Senadores, primeiro, é um prazer estar falando sob a 
Presidência de V. Exª. 

Eu vim aqui comentar como, de repente, ou tal-
vez não de repente, ou talvez até pudéssemos dizer 
tardiamente, a mídia brasileira, a imprensa e, talvez, 
a população também comecem a perceber a impor-
tância da educação no processo do desenvolvimento. 
A verdade é que isso nunca houve. 

A ideia dos desenvolvimentistas – entre os quais 
eu me situo – nos anos 70, 80 era de que a infraes-
trutura econômica geraria a economia e a economia 
geraria a educação. Está claro hoje que é o contrário. 
É a educação que vai gerar a infraestrutura, que vai 
gerar a economia.

Na semana passada, eu assistia ao debate en-
tre os candidatos a presidente, e uma das perguntas 
foi: “O que é mais importante: educação, saneamento 
ou segurança?”. E eu, ali, sentado como se estivesse 
numa cadeira de reservas assistindo a um jogo de fu-
tebol, doido para entrar em campo – como eu estive 
em 2006 –, pensei: a resposta certa seria a energia. A 
energia é o mais importante, porque sem energia não 
haveria televisão; sem energia não haveria o progra-
ma; sem energia não haveria o debate. Mas não tem 
como ter energia sem ter engenheiros; não tem como 
ter engenheiros sem ter educação de base. 

E a segurança? Dá para ter segurança sem ter 
um processo educacional que, primeiro, gere oportu-
nidades iguais para todos, para que haja menos ne-
cessidade e tentações para a criminalidade?
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E a saúde? Como ter saúde sem os remédios, 
sem os médicos, que dependem das faculdades, que 
dependem da educação de base? Todos sabem que 
uma população educada tem muito mais chance de 
ter uma boa saúde do que uma população não edu-
cada. 

Então, no fundo, tudo é importante. Igualmente 
importante. Aliás, sem agricultura, não tem comida, e 
ninguém estuda; sem indústria, não tem bancas; sem 
construção, não tem escola. Tudo é importante! Ago-
ra, o vetor da transformação, o motor do progresso é 
a educação. E a gente sente que isso está mudando. 
Eu cito a entrevista – creio que de ontem – da Miriam 
Leitão, jornalista tão importante, dada a um jornalista 
também muito importante, o Heródoto Barbeiro, em 
que ela falou, com uma emoção profunda, que foi a 
educação que mudou a vida dos pais dela e que mu-
dou a vida dela própria. 

Os jornais de hoje têm muitas notícias sobre 
educação. A Senadora Marisa Serrano acaba de falar 
sobre educação. O assunto pegou, mas ainda não to-
mou conta do debate presidencial. De vez em quando, 
a gente ainda ouve candidato ou candidatas a Presi-
dente – nós temos mais de uma mulher – falarem que 
a educação é importante, que vão dar prioridade, mas 
não dizem como, não dizem o que vão fazer para co-
meçarmos a mudar a realidade.

Nós temos que usar esta campanha presiden-
cial, eu imagino, com duas finalidades. Uma delas: 
mudar a cabeça dos brasileiros. A grande qualidade 
de um debate presidencial é ajudar a mudar a cabeça 
do brasileiro, como fez Juscelino. Nós comemoramos 
feitos de Juscelino como a construção de Brasília, a 
industrialização. Mas não. O grande feito de Juscelino 
foi fazer com que um País cuja cabeça era agrícola e 
rural ficasse industrial e urbana. Não foi fácil convencer 
o Brasil de que ele iria ter indústrias de automóveis, 
quando a gente estava acostumado a ter a produção 
de café, de leite. Foi difícil convencer o País a pensar 
como uma entidade urbana, pensar como uma entida-
de industrial. Está na hora de mudar a cabeça, e nós 
não estamos vendo isso.

Eu estive lendo, ontem, um livrinho curtinho do 
Dr. Miguel Arraes de Alencar, velho Governador de 
Pernambuco – meu primeiro voto na vida foi para ele, 
Governador –, em que ele dizia, em 1982, que nós 
procuramos ver o problema do Brasil como se fosse 
a soma de probleminhas do Brasil. Não são problemi-
nhas do Brasil que vão resolver o problema do Brasil. 
É o problema do Brasil que vai permitir resolver os 
probleminhas do Brasil. Existe um problema maior, o 
problema da Nação, o problema da concepção de para 
onde nós queremos ir. 

E os nossos candidatos não estão fazendo o de-
bate sobre isso. Eles apresentam soluções para estra-
da, soluções para a própria escola, soluções para a 
exportação. Eles não apresentam qual projeto de Na-
ção cada um deles propõe para nós. Está faltando o 
debate ter o papel de mudar a cabeça do Brasil. Esse 
é um ponto. O outro, é como enfrentar um conjunto de 
problemas na concepção de um problema grande. 

Por exemplo, nós temos hoje, todos falam, desde 
a crise de 2008, os aspectos financeiros. Essa crise foi 
criada porque, para crescer a economia, era preciso 
financiar, e financiou-se mais do que era possível. Um 
dia, alguns bancos quebraram. Quando esses brancos 
quebraram, veio a crise financeira, que carregou a crise 
econômica. Aí, joga-se dinheiro nos bancos para ver 
se os bancos voltam a financiar e a economia volta a 
crescer. Foi o que fez o Brasil, com muita competên-
cia técnica, mas com riscos muito grandes, porque a 
gente não tocou na estrutura da própria economia, 
que vai continuar exigindo muito financiamento, além 
das possibilidades de pagamento, como nós vamos 
descobrir daqui a alguns anos quando começar, outra 
vez, a acontecer as quebras. 

Mas não é só isso. A gente resolve aumentando a 
economia e não percebe que isso gera uma degradação 
ambiental. Não tem como resolver a crise ambiental 
se a gente não tiver uma economia adaptada ao meio 
ambiente. Aí vem o problema social. Falo não só do 
problema social da desigualdade. A gente aumenta a 
venda de automóveis e fica preso no engarrafamen-
to. O engarrafamento é um problema social da maior 
gravidade. Quantos milhões de brasileiros vão, hoje, 
passar horas em engarrafamentos, perdendo a vida, 
morrendo aos pouquinhos? Morre-se muito de uma 
vez quando se morre, mas morre-se um pouquinho 
quando se perde tempo. 

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
Cristovam, V. Exª me concede um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
São quatro problemas: o financeiro, o econômico, o 
ecológico e o social. E esses quatro dependem de 
um quinto, que é o ideológico, que é a concepção de 
projetos, que é o destino do País, que é o rumo que 
a gente quer. É aí que eu ponho a educação como o 
grande motor.

A educação traria a solução para os quatro ao 
longo do tempo. Isso não quer dizer que a gente te-
nha de esquecer o probleminhas de hoje; de jeito 
nenhum. É preciso enfrentá-los, todos eles, já, mas 
sabendo que só vão ser transformados quando nós 
os enfrentarmos em conjunto. É aí que eu acho que 
entra a educação.
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Passo a palavra ao Senador, com muito prazer, 
para o seu aparte.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
Cristovam, V. Exª começou a fazer história no cenário 
político brasileiro no momento em que se dispôs a dis-
putar a Presidência da República deste País, há quatro 
anos, conduzindo como única bandeira a melhoria da 
educação pública do nosso País. Aí V. Exª entrou para 
a história do nosso País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador Faustino.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – E entrou de 
forma definitiva. Entrou com muita coragem, com muita 
dignidade, com muita força interior, transmitindo aos 
brasileiros aquilo que V. Exª, hoje, faz como um apelo, 
para que percamos a insensibilidade e nos voltemos 
para os problemas essenciais da Nação brasileira; um 
deles é, indiscutivelmente, a educação. V. Exª, mais 
uma vez, vem à tribuna do Senado conclamar a Nação 
brasileira para o despertamento. Que todos entendam 
que a educação é fundamental para o desenvolvimento. 
E não é preciso fazer constatações maiores, basta ver 
alguns países do mundo que decidiram, optaram, pela 
educação e mudaram a sua economia, encontraram os 
caminhos do desenvolvimento e, assim, buscaram a 
melhoria da qualidade de vida do seu povo. Eu quero 
parabenizar, mais uma vez, V. Exª e dizer que aqui, na 
condição de suplente em exercício do mandato, gos-
taria de me incorporar à sua bancada, a bancada em 
favor da educação do Brasil. Parabenizo V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador. Agradeço muito, vindo do 
senhor. E quero dizer que suplente é quem não assu-
me; assumiu, não é suplente. Aqui os Senadores são 
todos absolutamente iguais. 

Senadora Marisa Serrano.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Senador 

Cristovam, é só para reafirmar aquilo que nós dois 
temos feito nesta Casa esses anos todos. Mas quero 
dizer algo a V. Exª, que é sempre a voz da educação. 
Se não me engano, V. Exª mesmo diz que alguém re-
clama que o senhor é um Senador de uma nota só, 
que sempre está falando na educação, sempre está 
brigando pela educação. Mas imagine se não estivesse, 
Senador Cristovam. Quer dizer, a importância é tama-
nha e não acredito num país que seja desenvolvido se 
não for educado e culto. Não tem como a gente pensar 
num país que não leve a educação a sério. Eu acredi-
to mesmo, para falar a verdade, Senador Cristovam, 
que eu gostaria de ver um candidato a Presidente da 
República que colocasse assim: “Olha, meu lema vai 
ser garantir a educação de qualidade para todos os 
brasileiros. É o item nº 1 do meu plano de governo, é 

o item nº 2, é o 3, é o 4, quer dizer, todos os itens do 
meu plano de governo vão ser fechados na garantia 
da educação”. Melhorando a educação, melhora todo 
o País, melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós 
vamos ter mais oportunidades, vamos ter perspectivas 
futuras. Quer dizer, tanta coisa que nós podemos ga-
rantir com a educação. Portanto, eu quero mais uma 
vez me associar a V. Exª e dizer que, aqui nesta Casa, 
o Senador João Faustino acabou de falar também, a 
ideia é que a gente possa sempre se unir, Senadora 
Níura, a favor daquilo que é fundamental para uma 
população que ser quer próspera, que é a educação 
dos seus filhos. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado, Senadora.

Quero concluir, Senador Faustino, Senadora Mari-
sa, dizendo que eu estava vendo uma lista dos homens 
mais ricos do mundo neste momento e nenhum deles 
herdou fortuna. É uma novidade que há no mundo. Os 
homens ricos e as mulheres ricas herdavam dinheiro. 
Nenhum herdou, todos fizeram suas fortunas, primei-
ra coisa interessante. Segundo, todos fizeram suas 
fortunas graças a três fatos: primeiro, cada um deles 
teve uma boa ideia; segundo, cada um deles teve co-
nhecimento para transformar a ideia em um produto; 
terceiro, cada um deles foi empreendedor para con-
seguir produzi-lo em grande escala. Isso mostra que 
o capital de hoje é o conhecimento, o capital de hoje 
não é mais a máquina.

Senadora Selma, quer um aparte? Com maior 
prazer.

A Srª Selma Elias (PMDB – SC) – Eu vou le-
vantar para falar com o Senador Cristovam. Primeiro, 
porque eu o admiro e, segundo, porque o senhor fala 
de educação de uma forma tal que nós educadores 
nos sentimos representados, nos sentimos orgulho-
sos. Quero parabenizá-lo e dizer que realmente a 
educação é a sustentação do progresso de um país. 
Todo país que se preza e que quer o melhor para o 
seu povo investe mais e mais na educação. Costumo 
dizer que nós, às vezes, falamos para os nossos filhos 
ou alunos: estude para ser alguém na vida. Mas nós 
também não sabemos definir o que é ser alguém na 
vida. Mas a gente tem consciência de que é preciso 
ter educação de qualidade para abrir novos horizon-
tes, até para distinguir a criança que nada teve e que 
chega à escola, Senador, que não tenha que percorrer 
o mesmo caminho que aquela criança que tudo teve 
e que chega ao seu lado à escola. Acredito que essa 
luta tem que ser nossa: aqui pelos senhores; lá, por 
nós como militantes, por nós, na sala de aula, como 
professores. Eu levantei para lhe dizer que sempre 
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que o senhor usa a tribuna do Senado nós professores 
costumamos ficar atentos. Obrigada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senadora Selma, muito obrigado. É um grande prazer 
escutar sua fala, é um privilégio. Toca-me muito a ma-
neira como a senhora falou. Quero agarrar um gancho 
do que a senhora falou, que vale a pena. É que a gente 
diz aos filhos que devem estudar para serem alguém, 
e a senhora disse que a gente não sabe o que é ser 
alguém. Hoje em dia, a gente não sabe. Mas a gente 
sabe que qualquer que seja o significado de ser alguém 
vai passar pela educação. Isso é novo. Até aqui não 
era tão importante. Até aqui, se você tinha uma gran-
de habilidade, você virava um grande profissional. Até 
aqui, se você tinha um bom olfato para os negócios, 
você virava um grande empresário. Acabou isso. 

Há pouco tempo, eu estive com um empresário, 
Senador Simon – não vale a pena dizer o nome –, pre-
ocupado. Ele estava até... Não estava angustiado. Não 
sabe para quem deixar os seus negócios. Grandíssimo 
empresário! E ele tem filhos. Mas ele disse: “Não são 
eles que têm o perfil de quem vai dirigir a empresa”. O 
perfil de quem vai dirigir a empresa hoje é de alguém 
que tem conhecimento, não é alguém que tem um 
DNA. Antigamente, bastava o DNA: filho do empresário 
virava empresário. Agora é mais para diploma do que 
para DNA. Está mais para PhD do que para DNA você 
ser capaz de dar continuidade. Os grandes negócios 
hoje passam para executivos. O filho do empresário 
fica recebendo uma mesada e, provavelmente, o neto 
já não vai receber. 

É através da escola, daqui para a frente, que va-
mos conseguir chegar a ser alguém na vida, seja lá o 
que for ser alguém, porque, de fato, eu não sei definir 
o que é ser alguém. Não é necessariamente ter di-
nheiro, não é necessariamente ser um grande artista. 
É um conjunto de coisas. Inclusive depende da felici-
dade pessoal, que vem de fatores que não estão na 
escola, mas que quem tem educação tem mais chance 
de ter. Porque é difícil ser feliz sem ter um emprego. 
E é muito difícil ter um emprego sem ter escola, sem 
ter educação. Escola, família, mídia e a igreja podem 
ajudar muito também na composição desse menu da 
educação que a gente precisa.

Mas, concluindo, Senadora, eu queria lembrar 
este fato: os grandes homens de fortuna de hoje não 
a herdaram. Eles construíram suas fortunas necessa-
riamente a partir de uma boa ideia, do conhecimento, 
para transformar a ideia em um produto, e do empre-
endedorismo, para produzir esse produto em grande 
quantidade. É assim com o Bill Gates. É assim com o 
Steve Jobs. É assim com o que criou o Google. São 
esses, diferente de antes: ou era porque tinha herdado 

ou porque, como homem de negócio, terminava fazen-
do fortuna. Não precisava ter a idéia, não precisava ter 
o conhecimento. Hoje tem que ter. E o que vale para 
uma pessoa vale para um país. 

O Brasil não vai ser uma grande potência se 
apenas aumentar exportações dos bens primários de 
hoje – e eu coloco como bem primário hoje a indústria 
mecânica. Quando estudei economia, bens primários 
eram a agricultura e a mineração. Não! Bem primário 
hoje é a agricultura, a mineração e a indústria mecâ-
nica. Os bens terciários, os bens secundários são os 
bens de alto conteúdo de conhecimento dentro deles. 
No Brasil, não estamos exportando bens com alto con-
teúdo de conhecimento. Nossos produtos são quase 
todos brutos, seja o minério de ferro, sejam mesmo os 
automóveis. São produtos brutos, porque a inteligên-
cia veio de fora. Até os nossos aviões, que é o que há 
de melhor da nossa criatividade intelectual, da nossa 
engenharia. Se você olhar dentro dos aviões da Em-
braer, a maior parte do conteúdo de alto conhecimento 
foi importado; a parte de navegação, os chips, o motor 
são bens importados. 

Por isso, não perco a oportunidade de vir aqui 
falar desse despertar que sinto na mídia e mesmo 
em muitos de nós, de que a educação é o vetor do 
progresso, não é apenas um serviço como a limpe-
za urbana. Tem prefeito que acha que educação é o 
mesmo que limpeza urbana, é uma obrigação de um 
serviço, não é o transformador; é necessário, mas não 
é o transformador. Está começando a haver um des-
pertar nesse sentido.

Espero que essa campanha presidencial, mesmo 
que não desperte suficientemente, já traga o assun-
to. E a mídia vai, cada vez mais, tocar, porque o setor 
industrial e o setor econômico começam a perceber 
que o grande entrave daqui para frente para o nosso 
avanço vai ser a falta de mão de obra. 

E para encerrar, Presidente, se me permite, eu 
quero contar um fato que aconteceu comigo faz algum 
tempo, um ano ou dois. Eu estava em uma pequena 
praia em Alagoas, chamada Maragogi, e, num restau-
rante, me reconheceram e trouxeram dois empresários, 
dois homens, jovens, jovens de 40 anos, algo assim, 
estrangeiros, europeus. O dono do restaurante disse 
que eles iam investir em Alagoas. E eles me disseram 
que tinham desistido de investir. Eu perguntei por que 
eles tinham desistido de investir, e disseram porque 
faltava mão de obra qualificada. Eu perguntei qual era 
o ramo deles, e eles disseram: “Criação de cavalos”.

Para mim, foi uma surpresa. E eu perguntei qual 
era a qualificação que necessitava para ter uma boa 
criação de cavalos. E ele disse: “Nossos cavalos cus-
tam R$2 milhões, R$3 milhões, R$4 milhões. Nós não 
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deixamos nas mãos de quem não for capaz de ler a 
bula do remédio em inglês, porque nossos remédios 
são importados. Depois, nossos cavalos são muito 
caros. Nós acompanhamos, dia a dia, passo a passo, 
o que comem, o remédio que tomam, quanto saltam, 
que velocidade têm, e isso só com análises, através 
dos computadores. Além disso, a gente faz o investi-
mento, vai embora e fica administrando de longe pela 
Internet. Nós não encontramos aqui mão de obra ca-
paz de fazer isso”.

Criação de cavalo! Imagine os outros setores 
que este País precisa ter para ser um país dinâmico. 
Como vamos fazer sem esta base fundamental que é 
mão de obra qualificada? 

A indústria está percebendo. Eu creio que o Con-
gresso começa a perceber. A mídia está percebendo. 
Em breve, tenho a impressão de que teremos des-
pertado, sem necessidade de um Juscelino, que foi 
o grande mentor daquela transformação, para um 
processo quase que natural. Eu só espero que não 
demore muito.

É isso, Srª Presidente, que eu queria colocar 
nesta tarde.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Senador Cristovam Buarque, quero parabenizá-lo 
porque o senhor representa o Estado brasileiro, e seu 
símbolo é a educação, seu trabalho é a educação.

Honra-me dirigir esta Mesa neste momento dos 
trabalhos do Senado Federal e ouvir sempre a sua traje-
tória política, seu entendimento político de educação, o 
conhecimento que tem do nosso País, o conhecimento 
que tem, desde os níveis das camadas sociais mais 
baixas do nosso País, mais desprovidas, e V. Exª luta 
justamente por esta luz, a luz do conhecimento.

Quero parabenizá-lo. Sou discípula da educação 
pela sua voz, pela sua força e pelo que o senhor re-
presenta para o Estado brasileiro.

Tenho certeza de que o senhor já alcançou mui-
tas fronteiras e, certamente, neste momento em que 
vivemos um período eleitoral – o senhor já fez parte 
deste momento eleitoral tão importante para o nosso 
País, sua bandeira naquele momento prolifera uma 
série de ações em nosso País –, neste momento de 
eleições, em que todos os candidatos, seja do Poder 
Legislativo, a que pertencemos, seja do Poder Exe-
cutivo, já que teremos grandes eleições agora para 
Presidente da República e para Governadores dos 
nossos Estados, o senhor levanta e ergue novamente 
a sua voz, a sua emoção, a sua integridade, tudo o 
que representa na educação, para que todos os can-
didatos, independentemente da posição que buscam, 
reflitam sobre essa luz do conhecimento de que todos 
nós precisamos e de que o povo brasileiro precisa e 

merece. Eu o parabenizo. É uma honra estar na Mesa 
neste momento.

Obrigada, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

– SC) – Fará uso da palavra agora o Senador Alvaro 
Dias, do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR – Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Níura Demarchi, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, pretendo dividir em dois tópicos 
o pronunciamento de hoje, para atender solicitações 
que recebo, especialmente do Paraná, dos produtores 
de trigo. Inicialmente, um apelo ao Governo brasileiro 
para retirá-los de uma situação aflitiva em que se en-
contram, em razão da impossibilidade de comerciali-
zação do produto.

O Brasil é detentor de excepcionais condições 
para ser autossuficiente na produção do trigo. E quase 
alcançou essa autossuficiência – eu me lembro bem 
– no período em que eu era Governador do Paraná. 
Nosso Estado produzia, de forma significativa, o trigo, 
uma grande produção no nosso Estado, e nós estáva-
mos próximos já de alcançar a autossuficiência.

E recuamos. Hoje, plantamos menos trigo, não só 
no Paraná como em todo o País. Mas para que possa-
mos alcançar essas autossuficiências, seria necessária 
uma política agrícola adequada, pois a triticultura bra-
sileira ainda enfrenta desafios, entre eles o problema 
a que me referi, da comercialização do cereal. É bom 
lembrar que o trigo é um dos alimentos mais saudáveis 
do mundo, e imprescindível. 

A produção brasileira de trigo é de 5 milhões e 
500 mil toneladas. E o consumo é de 10 milhões e 700 
mil toneladas. Veja que o recuo foi significativo em cer-
ca de dezenove anos. Portanto, tem que se importar 5 
milhões e 700 mil toneladas de trigo.

É inquestionável que, se houvesse um política de 
incentivos e preço justo, poderíamos não só suprir a 
necessidade total da demanda como também aumentar 
emprego e renda no campo, em toda a cadeia, e con-
tribuir com aproximadamente US$2 bilhões no saldo 
da balança comercial.

Veja que os benefícios vão de ponta a ponta, do 
emprego à balança comercial. Segundo a Ocepar, o 
Governo Federal deve hoje para os agricultores cerca 
de R$222 milhões em AGF (Aquisição do Governo Fe-
deral) e prêmio de escoamento da produção.

Em relação ao trigo, os atrasos ocorrem desde 
maio, referentes à AGF, março deste ano e de outubro 
de 2009 a janeiro de 2010. Devido à seca na Rússia, 
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segundo maior exportador mundial, o Presidente Dmitri 
decretou a paralisação das exportações.

Com isso, os preços do trigo dispararam no mer-
cado mundial, subindo mais de 50% do início de ju-
lho para cá, atingindo o pico de preço nos últimos 23 
meses.

A quebra da produção do trigo russo e a suspen-
são das exportações daquele país terão efeitos de curto 
prazo no bolso do consumidor brasileiro, que pagará 
cerca de 20% a mais pelos derivados de trigo, como o 
pão francês, o macarrão, a pizza, a farinha de trigo e 
massas em geral. Em alguns Estados, como no Rio e 
no Espírito Santo, a expectativa é que esses produtos 
estejam mais caros nos supermercados já nesta sema-
na. Já em São Paulo e no Sul do País, os moinhos só 
têm estoque até a primeira semana de setembro. 

Os moinhos do Brasil já subiram preços em até 
25%. O custo da saca de trigo importada é de R$36,00, 
além de todos os custos de frete, portos, impostos, 
etc. Aqui no Brasil, tínhamos um preço mínimo de 
R$31,80 por saca para o trigo pão, tipo 1, o melhor 
tipo, e R$26,45 para o trigo brando, tipo 1, para a safra 
colhida em 2009. Através de uma portaria, o Governo 
reduziu em 10% o preço mínimo para a atual safra, 
ficando, portanto, em R$28,62 e R$23,31, respecti-
vamente. Na semana passada, o Superior Tribunal 
de Justiça suspendeu a referida portaria, passando a 
valer os preços anteriores.

Veja que, quando há uma crise mundial, que os 
preços disparam, o Governo brasileiro tenta reduzir o 
preço mínimo do produto no nosso País. Isso é con-
traditório e revela pouca sensibilidade do Governo e, 
sobretudo, menor solidariedade, porque nós sabemos 
que há dificuldades que são, praticamente, intranspo-
níveis para os produtores brasileiros de trigo.

Aliás, ao falar em preço mínimo, é bom dizer tam-
bém que, embora o Governo fixe o preço mínimo, não 
faz com que ele seja respeitado. Não só em relação ao 
trigo, estou-me referindo de modo geral, na agricultura. 
Houve um tempo, Senador João Faustino, em que o 
preço mínimo fixado pelo Governo era obedecido. O 
Governo comprava o produto, quando, no mercado, 
o preço era inferior ao mínimo estabelecido. Isso era 
uma garantia para o produtor rural. 

Hoje, o preço mínimo é uma falácia, porque o 
Governo fixa o preço mínimo, e não compra, se o mer-
cado não paga. Àquela época, diziam: “Plante que o 
Governo garante.” Hoje, o Governo não garante coisa 
alguma. 

Acontece que o Governo não compra toda pro-
dução – é o que eu estava dizendo – que está nos 
armazéns de cooperativas e particulares. E, quando 

compra, demora muito para pagar. Veja: o Governo 
demora para pagar. É incrível! 

O telefone celular do Cristovam Buarque ficou 
aqui e está dividindo a tribuna comigo. Peço a alguém 
que o recolha.

O Governo não paga; paga com atraso; paga 
pouco; não compra o produto. Enfim, o agricultor fica 
desprezado, desprotegido e absolutamente abando-
nado. 

O Governo, portanto, não é um Governo que 
tem sido amigo dos produtores rurais. Não tem sido. 
Os moinhos – que são poucos – formam um cartel e 
vão comprando aos poucos, conforme a necessidade; 
não compram, quando o produtor precisa vender, mas 
compram quando interessa comprar. No momento, nem 
os moinhos, nem as cooperativas estão comprando. 
É uma estratégia que usam, para que os preços per-
maneçam baixos. 

Na verdade, no momento, o trigo permanece sem 
preço de comercialização nas cooperativas. Quando 
o Governo precisa aparecer, apresentar-se e intervir, 
não existe, mas é um Governo que cresce todos os 
dias. É um Governo que incha, que engorda e que vai 
tornando-se um mastodonte encalhado, com super-
posições de ações, paralelismos, gastos supérfluos 
desnecessários, mas, na hora em que tem de ser forte, 
não é forte. Ele, muitas vezes, é forte para cobrar do 
cidadão, para puni-lo. O Leão é bravo. O Leão da Re-
ceita é bravo, cobra mesmo, mas, na hora de proteger 
quem produz, o Governo se torna fraco. Ele desapare-
ce, não se apresenta, e o produtor, nesse caso, não vê 
o rosto do Governo. Ele procura e não encontra o seu 
advogado de defesa nas hostes do Governo. 

Segundo a Embrapa de Campo Grande, os cus-
tos de produção do trigo no Estado do Mato Grosso do 
Sul são de R$28,72 por saca para uma produtividade 
média de 30 sacas por hectare. Portanto, os preços 
mínimos estipulados pelo Governo não cobrem o cus-
to de produção, e, como nem toda a produção é com-
prada e o mercado opera com valores bem inferiores 
a esses, o produtor trabalha no vermelho e consome 
parte do pouco que sobrou da produção da soja ou do 
milho, plantados no verão.

Veja que o custo da produção é maior do que 
o preço mínimo fixado pelo Governo, mas nem pelo 
preço mínimo o produtor consegue vender. Esse é o 
estímulo do Governo, para que possamos alcançar a 
autossuficiência em trigo e colocar pão mais barato na 
mesa dos brasileiros.

Assim permanece este círculo vicioso de descapi-
talização do produtor rural, que aos poucos vai tirando 
sua possibilidade de produzir, levando o País a ter de 
importar, em prejuízo da balança comercial. O Brasil 
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importou 6 milhões de toneladas de trigo em 2008 e 
5,7 milhões em 2009. Eu não tenho aqui a informação 
sobre quanto o Brasil paga do trigo que importa, mas 
sabemos o que ele não paga do trigo produzido aqui. 
É uma contradição imperdoável. O agricultor brasileiro 
tem sido uma mola propulsora do desenvolvimento do 
País; foi sustentáculo do Plano Real. O produtor brasi-
leiro sempre foi uma alavancagem para esse processo 
de estabilização da nossa economia; sofreu, inclusive, 
as conseqüências, pagou elevado preço por isso. E, 
hoje, quando chegamos à estabilização da economia, 
à sustentabilidade financeira e recuperamos a compe-
titividade da nossa economia, o produtor rural continua 
sendo maltratado dessa forma.

O Governo é muito urbano, é um Governo que 
tem olhos para ver apenas os centros urbanizados do 
País, e são olhos que estão muito distantes dos cam-
pos verdes do Brasil. É hora de termos um Governo 
que coloque o pé no chão do campo brasileiro, para 
sentir as dificuldades que eles vivem. Sempre digo, 
lá no Paraná, que um Governo que não conhece da 
agricultura, que não reconhece o valor e a importân-
cia do agricultor não é digno de ser Governo num país 
agrícola como o nosso, que tem a agricultura como 
seu sustentáculo maior, a qual movimenta a indústria, 
estimula o comércio e promove o desenvolvimento 
econômico do País. 

Para evitar prejuízos ainda maiores, os produtores 
defendem – não somos nós que estamos propondo ao 
Governo, são os produtores, que vivem essa realida-
de – o aumento do preço mínimo e o compromisso de 
comprar toda a produção que está nos armazéns. Mas, 
se o Governo está comprando 5,7 milhões de tonela-
das do exterior e pagando preços bem superiores, por 
que não há de atender a esse pleito dos produtores 
do Brasil, melhorando o preço mínimo e garantindo a 
compra da produção? Também defendem os produtores 
políticas públicas voltadas para coibir o funcionamento 
do cartel dos moinhos. Nessa hora é que o Estado tem 
de ser forte e impedir cartéis, oligopólios. 

Há poucos dias, fizemos referência aqui à hi-
pótese do surgimento de um oligopólio da carne no 
País, porque o BNDES está financiamento, de forma 
generosa, dois frigoríficos brasileiros em detrimento de 
outros que estão sofrendo as consequências da con-
corrência fortalecida pelo banco público. E é evidente 
que um oligopólio só interessa aos seus instituidores, 
não interessa ao cidadão.

Agricultores de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, no Pa-
raná, sugerem que se crie um número para o disque-
denúncia, exatamente em função dessa política de 
cartel que começa a ameaçar os produtores de trigo 
no País.

Portanto, Srª Presidente, este pronunciamento 
tem por objetivo atender ao pleito dos produtores de 
trigo do Paraná e do Brasil. E vamos encaminhar esse 
pleito ao Ministro da Agricultura, para que ele possa 
adotar providências, socorrendo esse setor fundamen-
tal da nossa economia.

Eu pretendia, não sei se há tempo, fazer refe-
rência ao que tenho ouvido, quase diariamente, nesta 
campanha eleitoral. Não vou fazer o pronunciamento 
que pretendia, mas vou sintetizar. Ontem ainda, vi no 
Jornal Nacional da Rede Globo a candidata do Governo 
à Presidência da República reclamando, mais uma vez, 
da ausência da CPMF, reclamando o fim da CPMF. 

Mas reclamar do fim da CPMF não é atender ao 
reclamo da população, ao contrário. A população quer 
uma reforma tributária para reduzir a carga tributária, 
e a eliminação da CPMF foi uma redução parcial da 
carga tributária, que implicou no fato de o Governo ar-
recadar ainda mais com os R$40 bilhões que deixaram 
de ser recolhidos, deixaram de ser confiscados pelo 
Governo, porque a CPMF significou um confisco de 
mais de R$200 bilhões do povo brasileiro. 

A partir da extinção da CPMF, R$40 bilhões fo-
ram injetados na economia do País. Isso alavancou a 
receita pública. O Governo passou a arrecadar mais. 
Essa constatação foi possível fazer já no primeiro 
mês de receita sem CPMF. Então, não há razão para 
o Governo chorar o leite derramado a todo momento, 
tentando justificar a sua incompetência em matéria de 
oferecer o serviço de saúde pública que a população 
brasileira merece com a ausência da CPMF. Ora, é ci-
nismo. Hipocrisia de um lado, cinismo do outro, porque 
todos os brasileiros, as pesquisas indicavam, à época, 
que 80% da população queriam o fim da CPMF, que 
não era um imposto correto. Imposto em cascata, um 
imposto que onerava inúmeras vezes o contribuinte; 
portanto, um confisco abusivo, que tinha que ser des-
truído. Ele foi instituído para socorrer a saúde pública 
do País durante certo período e o que se verificou foi 
que os recursos foram desviados para outros setores, 
para compor o superávit primário, para despesas bu-
rocráticas, para pagamento de pessoal, e uma parce-
la insuficiente, insignificante mesmo, foi destinada a 
atender a saúde pública do Brasil. Por essa razão, o 
caos se instalou na saúde.

O caos já existia antes do fim da CPMF. O caos 
de hoje não é recente, é anterior, precede a extinção 
da CPMF.

Até o Banco Mundial já fez análise, já fez estu-
dos, já revelou as causas do caos da saúde no Brasil: 
desonestidade, incompetência de gerenciamento e não 
é falta de recursos. O próprio relatório do Banco Mun-
dial aponta nessa direção. As deficiências do setor de 
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saúde pública no Brasil não são decorrentes da falta 
de recursos, e, sim, da má aplicação dos recursos, da 
aplicação incorreta, da aplicação desonesta, da falta 
de planejamento e de organização e, sobretudo, da 
incompetência de gerenciamento.

Que aprovem na Câmara o que o Senado já apro-
vou, estabelecendo o percentual que cabe à União 
repassar para atendimento do setor de saúde públi-
ca, e nós teremos recursos suficientes do Orçamento 
da União – do Orçamento da União – para atender as 
necessidades deste setor.

Concedo ao Senador João Faustino, o aparte, 
com satisfação.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
Alvaro Dias, quero me congratular com V. Exª pelo 
pronunciamento. A primeira defesa que fez e que faz, 
permanentemente, nesta Casa dos agricultores, dos 
produtores rurais, aqueles que padecem pela falta de 
crédito, pela falta de compromisso do Governo com 
relação à comercialização daquilo que produzem. De 
forma que V. Exª está de parabéns em trazer este tema 
para debate na tarde de hoje. Esperamos que as auto-
ridades do setor agrícola e do setor econômico do País 
se sensibilizem, para que os agricultores possam ser 
atendidos nos seus pleitos, que são justos e legítimos. 
V.Exª também traz à Casa o debate sobre a decisão 
que o Congresso Nacional brasileiro adotou em su-
primir a CPMF. A CPMF, como a própria sigla diz, era 
uma contribuição provisória para a saúde. No Governo 
Fernando Henrique, esses recursos foram destinados 
totalmente para a saúde pública. Depois começaram 
a surgir as distorções: uma parte dos recursos para a 
saúde, outra parte para a Previdência, outra para pagar 
o bolsa família, e aí começaram a haver as distorções 
que tomaram conta dessa contribuição dita como pro-
visória. O Congresso, em boa hora, no apelo à econo-
mia popular, no apelo à população brasileira, a todos os 
segmentos que, de alguma forma, tinham o confisco na 
sua conta bancária por qualquer tipo de movimentação 
que fosse feita, em boa hora o Congresso extinguiu essa 
contribuição perversa, que subtraía do trabalhador, do 
produtor, de todos os segmentos da vida nacional um 
pouco do trabalho, do esforço e – por que não dizer – da 
luta cotidiana dos que fazem este País crescer. Eu me 
congratulo com V. Exª pelo pronunciamento oportuno, 
apropriado e adequado para o momento.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador João Faustino.

É apenas um dado que retrata bem essa situa-
ção. O Senado Federal acabou com a CPMF no final 
do ano de 2007. Em janeiro de 2008, a receita atingiu 
R$62.596 bilhões, sendo o segundo maior resultado 
da história. O resultado mostrava um crescimento real 

de 20,02% e, nominal, de 25,5% em relação à janeiro 
do ano anterior, portanto sem CPMF. Veja que ao invés 
de retrair a arrecadação, a ausência da CPMF dinami-
zou a economia e aumentou a receita pública. Esse é 
um dado que desmente essa afirmação constante do 
Governo, principalmente do Presidente Lula, que não 
perde a oportunidade de criticar o Senado porque ex-
tinguiu a CPMF. Foi o grande momento do Senado Fe-
deral, uma demonstração de independência, de altivez. 
Reagiu contra uma imposição do Executivo e extinguiu 
a CPMF. Isso, para o Presidente Lula, depõe contra o 
Congresso, contra o Senado. Mas, ao contrário, foi um 
raro momento de valorização desta instituição.

Quero que V. Exª, Srª Presidente, considere lido 
esse pronunciamento sobre o assunto, onde nós apre-
sentamos vários números.

Pois não, Senador João Faustinho.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Dois mo-

mentos marcaram a vida deste Senado Federal no ano 
passado, no período em que o Senador Garibaldi Alves 
Filho presidia esta Casa. Primeiro, foi a rejeição total, 
a sustação da CPMF como confisco da conta bancá-
ria. E o segundo momento foi a rejeição, a devolução 
de uma medida provisória que vinha a tramitar nesta 
Casa e se apresentava como uma agressão não só à 
autonomia do Congresso Nacional, como também ao 
excesso que o Executivo adotava, quase numa posi-
ção ditatorial de emitir, diariamente e com frequência, 
as medidas provisórias. Eu queria ressaltar esses dois 
aspectos de grandeza, de altivez do Senado Federal. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – E V. Exª lem-
bra muito bem. O Senador Garibaldi Alves Filho presidiu 
dois grandes momentos da instituição, em que se valo-
rizou a interdependência entre os Poderes. E o Senado 
assumiu uma postura de independência absoluta, sem 
se curvar diante das imposições do Executivo. 

Foi exatamente a extinção da CPMF, com toda 
pressão do Governo, e a devolução de uma medida 
provisória. A primeira vez, na história do Congresso 
Nacional, em que o Presidente da instituição devolve ao 
Poder Executivo uma medida provisória, por considerá-
la imprópria e, sobretudo, afrontosa à Constituição do 
País. Esse fato deveria se repetir. Dessa forma, nós 
valorizaríamos esta instituição. 

Então, Srª Presidente, eu peço a V. Exª que con-
sidere lido esse pronunciamento sobre essa questão 
da CPMF, e eu agradeço pela deferência do tempo. 
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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Na madrugada do dia 13 de dezembro de 2007, 
o Senado rejeitou a proposta de Emenda à Constitui-
ção Federal que prorrogaria por mais quatro anos a 
cobrança da CPMF – Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira.

Nos meses que antecederam a votação pelo ple-
nário do Senado, o governo fez o jogo do catastrofismo. 
Nos vaticínios demagógicos lançados por integrantes 
do 1º escalão do governo Lula, o mundo iria desabar 
com o fim da Contribuição: a Saúde entraria em colap-
so e até então o tão esperado “grau de investimento” 
seria adiado.

A decisão do Senado de rejeitar a prorrogação da 
CPMF foi apoiada pela maioria da sociedade brasileira. 
Recordo-me que o então presidente da Casa, Garibaldi 
Alves, faz menção à pesquisa que apontava o apoio 
da opinião pública à extinção da CPMF, por ocasião do 
balanço das atividades legislativas de 2007.

Numa análise publicada no jornal Folha de 
S.Paulo, Paulo Rabello de Castro, Doutor em econo-
mia pela Universidade de Chicago e vice-presidente do 
Instituto Atlântico, lembrava que, com o fim da CPMF, 
o governo deveria remanejar verbas e reduzir seus 
desperdícios catastróficos: “Um governo que elevou 
seus gastos em quase R$ 200 bilhões, cinco vezes o 
valor da CPMF”.

O “dia seguinte” mostrou que o catastrofismo do 
governo era falacioso. Quanto à perda de arrecadação, 
decorrente da extinção da CPMF, os ganhos de arre-
cadação no exercício imediatamente subsequente ao 
da extinção da CPMF foram maiores que as perdas 
que adviram da sua extinção.

O que ocorre é que, em lugar de destinar recur-
sos à saúde, o governo vem aumentando, de foram 
irresponsável, os gastos com pessoal – decorrentes 
de novas contratações e nomeações para cargos co-
missionados – e outros custeios correntes, especial-
mente os gastos com propaganda, para não falar dos 
recursos transferidos para o BNDES financiar, com ju-
ros subsidiados, grandes empresas e, afinal, proclamar 
seu compromisso com a justiça social. E aumentando, 
ainda, perigosamente, os níveis da dívida pública, o 
que tem merecido censura até mesmo de órgãos go-
vernamentais como o Banco Central.

É verdade que não se pode mensurar os gastos 
que cada pessoa ou empresa, individualmente, tiveram 
com a extinção da CPMF. Contudo é preciso salientar 
que foram injetados 40 bilhões de reais na economia, 
o que não é pouco e, em parte, explica o crescimen-
to econômico que o País tem logrado recentemente 
às expensas do trabalho combativo da oposição no 
Senado.

Vejamos alguns números:

Mesmo sem a CPFM, a arrecadação em impos-
tos e contribuições da Receita Federal bateu recorde 
em janeiro de 2008 e atingiu R$62,596 bilhões, se-
gundo maior resultado da história. O valor mostrava 
crescimento real (correção pela inflação) de 20,02% 
e nominal (preços correntes) de 25,5% em relação a 
janeiro de 2007.

A arrecadação de impostos e contribuições 
no primeiro semestre de 2008 atingiu novo recorde: 
R$333,208 bilhões, aumento da ordem de 10,43%. Um 
dado emblemático: somente no mês de junho daquele 
ano foram arrecadados R$55,747 bilhões, aumento de 
7,11% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O imposto, cuja arrecadação mais cresceu no 
1º semestre de 2008, foi o IOF (Imposto sobre Opera-
ções Financeiras), que teve suas alíquotas elevadas 
para compensar o fim da CPMF. A arrecadação subiu 
151% e chegou a R$9,8 bilhões. A maior parte desse 
valor (R$3,8 bilhões) foi pago pelas pessoas físicas 
que fizeram empréstimos no período.

A arrecadação total de impostos, contribuições 
federais e de contribuições previdenciárias bateu recor-
de em 2008: R$685,675. Com a correção pelo IPCA, o 
montante subiu para R$701,403 bilhões. O recolhimento 
total subiu 7,68% em termos reais, ou seja, também 
com correção pelo IPCA, frente a 2007 (R$651,371 
bilhões), Se forem considerados os valores nominais, 
ou seja, sem descontar a inflação, o aumento da ar-
recadação foi de 13,75% em 2008.

É importante destacar que mesmo com o fim da 
CPMF e a queda no ritmo de crescimento da arreca-
dação no final daquele ano, a Receita Federal obteve, 
em 2008, mais um recorde histórico de arrecadação.

Desde outubro de 2009, o recolhimento de im-
postos federais vem batendo recorde, mês após mês. 
O intervalo entre outubro e março deste ano foi o me-
lhor semestre já registrado, quando o fisco recolheu o 
valor de R$407,2 bilhões (corrigido pelo IPCA), além 
de registrar outra marca com o primeiro trimestre do 
ano em R$187,2 bilhões.

A arrecadação vem registrando sucessivos recor-
des. Nos quatro primeiros meses deste ano, a arreca-
dação de impostos, contribuições federais e demais 
receitas totalizou R$256,88 bilhões, com crescimento 
real de 12,52% frente ao mesmo período do ano pas-
sado. Esse também foi o melhor primeiro quadrimes-
tre da história.

A previsão da arrecadação de impostos para esse 
ano é de crescimento expressivo.

O argumento que o Presidente Lula utilizou de 
que os que defendiam o fim da CPMF eram sonega-
dores não procede. Não é verdade que houve perda 
da capacidade da fiscalização. A Lei Complementar nº 
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105, de 10 de janeiro de 2001, possibilita, em caráter 
permanente, a obtenção pelo fisco de informações pro-
tegidas por sigilo bancário em virtude de procedimen-
tos de fiscalização instaurado ou de forma sistemática, 
como a CPMF permitia. A propósito, o acesso a essas 
informações, até mesmo as originárias das adminis-
tradoras de cartões de crédito se encontra implantado 
e disciplinado por instruções normativas da Receita 
Federal. Portanto, constitui argumento falacioso dizer 
que a CPMF é indispensável à fiscalização.

É mais do que chegada a hora de se estabelecer 
a verdade em nosso País. A prática contumaz de mentir, 
omitir e de utilizar a meia verdade deve ser banida da 
retórica presidencial e da candidata do governo.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Senador Alvaro dias, o seu pronunciamento 
será acolhido.

Quero também manifestar aqui, Senador, a minha 
admiração e parabenizá-lo por esse pronunciamento 
que eleva o Parlamento, eleva os parlamentares da mais 
alta Câmara deste País. Parabéns! V. Exª sempre traz 
com profundidade temas importantes para discussão 
em momento extremamente oportuno.

Para o seu pronunciamento, convido o Exmo Se-
nador Pedro Simon, o nosso Senador pelo Rio Gran-
de do Sul.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srs. Senadores, a senhora fica muito bem na 
Presidência: pela competência, pela capacidade. V. Exª 
se adaptou rapidamente. Até o ano passado, na Presi-
dência, o Presidente só podia estar com a palavra, e 
tal... O Mão Santa mudou isso. O Mão Santa começou, 
da tribuna, a fazer os seus pronunciamentos, da tribu-
na e da Presidência, e todos nós fomos atrás. Agora, 
ninguém eu vi se adaptar tão rapidamente como V. Exª. 
No primeiro dia, já fala como se estivesse aqui há um 
bocado de tempo.

Iniciou-se hoje o programa de rádio e televisão. A 
rigor, podemos dizer que hoje se inicia a campanha elei-
toral. Até aqui, os candidatos, de certa forma, estavam 
à margem da imprensa. Os institutos de pesquisa, com 
todo respeito, eu acho uma desgraça. Daqui a algum 
tempo, não precisamos fazer mais eleição; bastam os 
institutos de pesquisa. Para que eleição?

Agora, não. Agora, cada candidato fala. Não é 
o ideal. Tenho um projeto de lei que diz que os pro-
gramas gratuitos de televisão devem ser ao vivo – ao 
vivo na televisão! No Brasil é gravado. E é claro que, 
sendo gravado, é uma produção. E, muitas vezes, nes-
ses espaços de televisão, principalmente, vale mais 
o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a 
campanha do “Lulinha Paz e Amor”, onde o candidato 

transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, 
barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa 
toda, o Duda Mendonça o mudou. Apareceu bem apa-
relhado, barba bonita, cabelo bem cortado, uma roupa 
padrão internacional, falando em amor e paz.

E houve um momento naquela campanha, a pri-
meira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era 
mais importante que a figura do Lula. As manchetes 
falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. As 
manchetes diziam: “O Duda estabeleceu que o Lula na 
próxima campanha vai falar o seguinte...”. E dizia o que 
era. E o mesmo vale para os outros candidatos.

Mas a verdade é que um dia nós vamos chegar 
lá. Para mim, a coisa mais maravilhosa da democra-
cia, no mundo inteiro, é o debate do final das eleições 
nos Estados Unidos entre os dois candidatos: um de 
frente para o outro; um fala, o outro responde. Não tem 
jornalista, não tem pergunta, não tem coisa nenhuma. 
O orientador está ali coordenando os debates. Cada 
um fala o que quer, o outro responde o que quer, e o 
povo analisa.

Mas, de qualquer maneira, hoje se iniciou a cam-
panha. Eu não tive oportunidade de assistir, mas me 
disseram que foram programas excepcionais. Que o da 
Dilma foi uma produção cinematográfica, excepcional; 
e que o do Serra foi no mesmo sentido.

Eu faço questão de dizer, para quem está aqui 
há tão longo tempo, que eu me sinto muito feliz hoje, 
quando se inicia oficialmente a campanha, por viver 
o momento que o Brasil está vivendo. Que bom! Nós 
estamos numa plenitude democrática. Não há inciden-
te, não há dúvida, não há interrogação, não há coisa 
nenhuma com relação a nada.

A imprensa é livre, os candidatos são livres. Es-
tão aí Marinha, Exército e Aeronáutica cumprindo as 
suas missões. Já há algum tempo, nós não temos 
Ministério nem do Exército, nem da Marinha, nem da 
Aeronáutica. Temos um Ministro da Defesa, que é um 
civil. Vai muito bem, obrigado. E o relacionamento com 
as Forças Armadas é ótimo.

Eu acho que o Brasil, que está vivendo o maior 
espaço de democracia institucional desde que é país 
soberano, democrata e livre, vive – repito – um gran-
de momento.

Está lá: o Lula, fala; a Justiça multa o Lula – de-
bate franco, debate aberto. A economia vai bem. O 
Brasil vive um grande momento em nível internacional. 
Fala-se num crescimento impressionante de quase 7% 
no ano que vem.

Mas o que eu quero chamar a atenção, Sr. Pre-
sidente: é difícil, pelo mundo afora, encontrarmos um 
início de eleição que nem esta, com quatro candida-
tos – eu não falo nos outros, porque são também im-

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1012



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42223 

portantes, mas eu falo nos que estão em debate – tão 
excepcionalmente positivos como os que estão aí.

Acho a Dilma uma grande candidata. Eu olho 
para o PT, para o Governo e não vejo ninguém que 
poderia ser candidato no lugar dela. Juro que não vejo. 
A sua dignidade, a sua correção... Eu era Deputado, 
Governador do Rio Grande do Sul, quando ela entrou 
na luta armada e, saindo da luta, entrou na democra-
cia e fez política no Rio Grande do Sul. Sou obrigado 
a dizer: é uma mulher extraordinária. Filha de família 
rica, abastada, estudou em colégio de freira, seguiu um 
ritmo de luta numa época de ditadura. E foram muitos 
aqueles que, embora de famílias abastadas, deixaram 
tudo e entraram na luta pela democracia. E ela fez a 
sua missão, com o restabelecimento da democracia, 
como Secretária da Fazenda do Prefeito Collares; Se-
cretária de Minas e Energia do Governador Collares e 
do Governador Olívio Dutra; como Ministra de Minas e 
Energia e, principalmente, como Chefe da Casa Civil. 
Acho que é um grande nome.

Estou acostumado a dizer que divido o Governo 
Lula em dois períodos: antes e depois de a Dilma ser 
Chefe da Casa Civil. Antes, no tempo do José Dirceu, 
por pouco, Presidente, não houve o impeachment do 
Lula nesta Casa.

Na época do mensalão, do José Dirceu, não se 
avançou porque se achou que o Lula estava tão es-
vaziado que o desgaste político de o Senado, que já 
tinha cassado um Presidente, cassar outro, um líder 
sindical, seria muito pesado. E, como ele já estava num 
desgaste, que ele chegasse ao final do seu Governo. 
E deu volta. E, se analisarmos, o grande responsável 
pela volta foi a Dilma na Casa Civil. Toda a corrupção 
do mensalão estava na Casa Civil. E, desde que ela 
entrou, mesmo que se fale muita coisa do PT e do 
Governo, nada se diz da Dilma na Casa Civil. Então, 
penso que ela é uma grande candidata.

Mas, cá entre nós, o PSDB tem um grande can-
didato. Somos obrigados a reconhecer isso com toda 
a franqueza. O Serra é uma dessas pessoas retilíne-
as ao longo de toda a sua vida, desde jovem. A Dilma 
nasceu em berço de classe média alta e se atirou na 
clandestinidade e na luta pela democracia, o que foi um 
momento magnífico. O Serra nasceu num lar humilde. 
Seu pai era um vendedor de frutas no mercado de São 
Paulo. E ele, ajudando o pai a carregar as frutas para 
lá e para cá, estudou em escola pública, cresceu, foi 
Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). 
No momento mais dramático, na hora da ditadura, da 
violência, estava lá ele na presidência da UNE. No céle-
bre discurso da Central do Brasil, lá estava ele falando, 
em nome dos jovens, em defesa da democracia. Vin-
do o golpe, teve de se exilar no Chile. Lutou, resistiu. 

Vindo a democracia, foi Senador, Deputado Federal, 
Prefeito e Governador de São Paulo. Sua vida é uma 
linha reta na correção, na seriedade.

Dentro do PSDB, houve grandes nomes: Covas, 
Montoro, Serra. Perguntaram-me: “E Fernando Henri-
que?”. Eu diria que Fernando Henrique vem depois. 
Para mim, Serra é muito melhor, muito melhor que 
Fernando Henrique. Equívocos do Governo Fernan-
do Henrique, Serra jamais os cometeria. Não tenho 
dúvida alguma disso. Ele jamais os cometeria! A linha 
dele é uma linha reta. É duro? É duro. Não é muito de 
mostrar os dentes? Não é muito de mostrar os dentes. 
Manda? Manda. O pessoal até diz que ele manda de-
mais. Não sei, mas ele manda, ele tem comando, ele 
tem chefia, não tenho dúvida, ao contrário do Gover-
no do Fernando Henrique, em que não se sabia quem 
mandava, quem não mandava, quem fazia isso e quem 
fazia aquilo, porque ele era um genérico de dar razão 
para todos. O Serra não! 

O Serra manda. Ele tem comando e tem chefia 
– que eu acho que a Dilma tem mais do que o Lula. O 
Lula contemporiza. Contemporiza com o Sarney, con-
temporiza com o Renan, contemporiza com o Collor. 
Não sei se a Dilma contemporizará.

Uma coisa é a Dilma hoje, candidata. Quem é o 
nome, quem é o rei, quem aponta o caminho é o Lula. 
Alguém tem dúvida? Será que ela vai fazer isso? Será 
que ela vai mandar? Será que ela vai ter poder?

Cá entre nós, todo mundo diz que ela tem poder 
demais! No momento em que ela tiver a caneta e for 
ela a mandar, ela vai mandar. Claro que vai ouvir o 
Lula, claro que o Lula vai ser o líder, vai ser o orienta-
dor, vai ser o coordenador, mas quem vai assinar com 
a caneta é ela. Ela é isso, e o Serra...

Presidente, pode parecer estranho o meu pro-
nunciamento. Mas é muito bacana nós termos essa 
posição, é muito bacana. Eu, com minha tranquilidade 
– 80 anos e estou aqui há trinta – poder dizer isso com 
o maior respeito. Eu não posso dizer nada a quem diz 
quem vai votar no Serra; “não vota no Serra por causa 
disso ou por causa daquilo.” Eu não estaria sendo sin-
cero. E não posso dizer nada a alguém que vai votar 
na Dilma, “não voto por causa disso não posso votar 
naquilo.” Eu não estaria sendo sincero.

Acho que os dois são maiores do que os seus 
Partidos. A Dilma está acima do PT de hoje. Não do 
PT tradicional, do velho e querido PT. Mas ao que o PT 
ficou reduzido hoje. PT e PMDB; é tudo mais ou menos 
a mesma coisa. A Dilma está muito superior a isso. E 
o Serra está muito superior ao PSDB de hoje. Não o 
PSDB que saiu do MDB, na base dos pulos, querendo 
mudar o Brasil; que não queria o Quércia, porque não 
queria... E está lá hoje, candidato a Senador, o Quércia, 
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apoiado pelo... O candidato a Governador aqui, o ex-
Governador, é apoiado pelo PSDB. O Serra é melhor 
do que o PSDB. Isso é muito importante.

Eu acho que, por caminhos imprevisíveis de como 
chegarmos lá, nós chegamos a um momento real-
mente muito importante. Dá gosto de ver o debate 
entre o Serra e a Dilma! Dá gosto de ver a discussão 
entre os dois! E olha, cá entre nós, não dá para falar, 
porque não é fácil, mas, com dez pontos, a Senadora 
Marina... Se nós formos encontrar... Assim como eu 
digo que não há no PT ninguém melhor do que a Dil-
ma, que não há no PSDB ninguém melhor do que o 
Serra, eu diria que na utopia, nos pulos, nos que bus-
cam a perfeição, na beleza da sinceridade de alma, 
não há ninguém melhor do que a Marina. A Marina é 
uma santa. Nascer que nem ela nasceu, analfabeta 
até 16 anos, trabalhando com látex na baixa da Flo-
resta Amazônica, uma doença atrás da outra, foi se 
plasmando uma personalidade: o contato com Chico 
Mendes, a convivência, a defesa da floresta, a causa 
do meio ambiente e da justiça social. Entrou no PT 
pela linha religiosa dos mais puros, dos que queriam 
transformar a humanidade. Não vejo, no Brasil, nada 
que se assemelhe à Senadora Marina. Eu quero muito 
bem à Marina. Acho a Senadora Marina uma pessoa 
fantástica. Quando eu a vejo na televisão, falando, 
eu tenho vontade de carregá-la no colo, porque ela é 
tão singela, tão simples, tão humilde, tão magrinha... 
A vozinha é tão fina, que a gente diz: “Mas será que 
ela vai chegar no final?”. Mas, como ela diz, às vezes: 
“Nos pequenos frascos é que estão os grandes per-
fumes”. E naquela timidez, naquele corpo miúdo, tem 
uma grande personalidade e tem uma mulher muito, 
muito acima do que se pode imaginar. 

Pois nós temos o luxo de ter a Marina como can-
didata. E, se nós formos analisar no outro lado, eu di-
ria, no lado dos rebeldes, no lado daqueles que ainda 
têm a coragem de ser o que eram, o velho PT, o velho 
MDB, que lutava contra tudo, pela moral, pela ética, 
pela dignidade, pela seriedade, pela transformação da 
sociedade, pelo fim do imperialismo cruel e ingrato, o 
Plínio de Arruda Sampaio. Meu Deus do céu! Oitenta 
anos! A minha idade. Ele conserva... Parece um jo-
vem! Eu vi no jornal de hoje um debate que ele teve 
com a mocidade do centro do País, e aqueles jovens, 
cerca de 300, 400, debateram com ele, se emociona-
ram com a expectativa, a orientação, as diretrizes, a 
garra dele. Com 1%! Com a coragem e com a firme-
za de dizer aquilo que precisa ser dito e que deve ser 
dito. Às vezes até se pergunta: “Mas será que o Plínio 
ainda não está, ainda não viu que o mundo mudou? 
Que aquelas utopias da esquerda, aquelas expectati-
vas de transformação da sociedade da forma que se 

imaginava está difícil?” Está lá a Rússia largando o 
comunismo de lado e reduzida a nada. Está lá a Chi-
na com um comunismo burguês-econômico! Sei lá, o 
mundo não sabendo para onde vai e o que é. Está aí o 
PT com todo o seu passado e, no Governo, é igual ao 
PSDB. É o mesmo capitalismo e a mesma fórmula do 
antecessor. Pois o Plínio continua firme, defendendo 
as idéias, as idéias que tinha na origem, na luta pelas 
“Reformas Já”, quando a democracia caiu; lá na ori-
gem, quando veio a ditadura e um grupo permaneceu 
lutando, resistindo desde a primeira hora, quer no velho 
MDB, quer no início do PT, quer na democracia cristã. 
Esteja onde estiver, ele continua o mesmo: a mesma 
dignidade, a mesma seriedade, a mesma correção. E 
é importante salientar que, se nós olharmos a Dilma, 
o Serra, a Marina e o Plínio, na vida pessoal, na sua 
organização na família, na sociedade, na maneira como 
vivem, são ficha-limpa total. Não se tem uma vírgula 
contra os quatro. 

É muito interessante isto. Nós aprovamos aqui o 
Projeto Ficha Limpa, por imposição da sociedade. Nós 
não íamos votar nem na Câmara nem no Senado. Vota-
mos de medo da sociedade. A sociedade se mobilizou. 
E a sociedade, na rua, lavando as escadas aqui do 
Senado e da Câmara, indo para a frente do Supremo 
e do Superior Tribunal, conseguiu a aprovação. Mesmo 
assim, eu não sei para onde estamos caminhando. São 
tantas interrogações que estão aí em relação ao Ficha 
Limpa que eu não sei. Se eu estivesse lá no Supremo 
Tribunal ou no Tribunal Superior Eleitoral, eu meditava 
muito sobre essas decisões que eles vão tomar nos 
próximos dias. Eu meditava muito! 

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe 
darei, já lhe darei.

Com todo o respeito, eu acho que os nossos 
magistrados não podem ficar encastelados, como se 
fossem príncipes, sem ver o conjunto da sociedade.

Nosso destino está muito na mão deles. Eu repito: 
há muito tempo esta Casa não tem poder de decidir 
a vida de nenhum Parlamentar; quem tem é o Supre-
mo. E, desde que acontece isso, o Supremo não con-
denou ninguém, absolutamente ninguém. Ou está na 
gaveta... Não entendo como um Ministro fica 10, 12, 
13 anos com um projeto na gaveta como Relator e não 
faz nada! Vivemos uma hora muito delicada. 

O ex-Presidente do Superior Tribunal Eleitoral 
tinha uma posição muito firme, muito enérgica nesse 
sentido. Eu não sei. Agora, nos próximos dias, o Go-
verno dará uma orientação. Se o projeto que nós apro-
vamos, Ficha Limpa, é de mentirinha, e todo mundo 
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vai ser candidato, ou se o tribunal vai ter coragem de 
fazer o que deve fazer.

Com o maior prazer.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 

Pedro Simon, relembrando um pouco a história, eu 
diria a V. Exª que somente os imprudentes ousavam 
apartear Cícero no Sendo romano. Eu me sinto, neste 
momento, um pouco imprudente em apartear V. Exª 
pelo que V. Exª representa nesta Casa de história, de 
trajetória, de luta e pelo que V. Exª representa neste 
País: um ícone, uma referência, um homem que faz 
do seu dia a dia uma maneira de servir ao País, à sua 
terra, ao seu povo. Um homem que fez da sua vida li-
ções de dignidade, de ética, de respeito ao povo e de 
respeito também ao seu País. Portanto, sinto-me um 
pouco imprudente em aparteá-lo nesta hora, quando 
V. Exª faz um primoroso discurso. V. Exª mostra para 
a Nação os caminhos da segurança, os caminhos da 
certeza, os caminhos da perseverança. Isso nos dá 
ânimo. Quando analisa o perfil da candidata Dilma, V. 
Exª transmite certeza. Da mesma forma, V. Exª, com 
muita ênfase, com muita propriedade, mostra o candi-
dato José Serra com uma experiência inigualável, com 
um passado inquestionável, com uma firmeza sobre 
a qual não se pode pôr dúvida. De forma que V. Exª 
traz um ensinamento para todos nós – não para os 
que estão aqui somente, mas para a Nação brasileira 
– como se quisesse dizer: “Vamos caminhar. Vamos 
olhar o futuro. O futuro nos reserva com segurança, 
com tranquilidade e com progresso”. Parabenizo V. 
Exª pelo discurso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
muito, muito mesmo, o aparte de V. Exª. Acho que V. 
Exª entendeu o espírito da questão.

Nós estamos vivendo hoje um momento em que 
a paixão vem para fora, porque agora começam os 
momentos praticamente decisivos. Quer dizer, a última 
expectativa de todos são os espaços de rádio e televi-
são. Pelo desempenho no rádio e na televisão é que o 
quadro pode ser alterado: alguém que está em primeiro 
baixa, alguém que está em segundo sobe. 

Mas eu fico feliz em ver que isso está começando 
num nível alto. Não vai acontecer o que aconteceu no 
passado. Naquela primeira campanha da democracia, 
em que o Presidente Collor ganhou, foram várias as 
vezes em que a Justiça Eleitoral teve que interferir por-
que as falas eram incompatíveis com o respeito que 
se deve ter numa eleição. Acho que não vai acontecer 
isso desta vez. Acho, sim, que nós temos pela frente 
um período muito importante. 

Se nós pegarmos o Itamar, que criou o Plano Real, 
se pegarmos o Fernando Henrique, que consolidou o 
Plano Real, alterou a economia e estabilizou a inflação, 

se pegarmos o Lula, que avançou na economia, avan-
çou no social e deu ao Brasil indiscutivelmente uma 
projeção internacional que nós nunca tivemos. Que 
bom se fizermos uma campanha construindo a favor! 
É o que estou vendo no discurso dos candidatos. É o 
que estou vendo no discurso dos candidatos. Eu sei 
que ficou muito difícil. Por isso que volto a referir que 
gostaria que a campanha fosse como lá nos Estados 
Unidos. Fica muito difícil responder a perguntas. 

Então, o debate no seu Estado, em Santa Catari-
na, no Rio Grande do Sul, os candidatos podem querer 
discutir. Vamos. Agora vamos discutir o problema da 
saúde. Os quatro podem dizer a mesma coisa e podem 
dizer diferente. “Agora vamos discutir como é que vai ser 
a educação”. Os quatro dizem a mesma coisa. “Agora 
vamos discutir como é questão da segurança”. 

Infelizmente, no debate não é possível. Na cam-
panha, vai ser. Na campanha, cada um vai ter que di-
zer o que quer. Cada um vai ter que dizer o que quer. 
Eu volto a dizer: estamos caminhando para um gran-
de período. Acho que estamos caminhando para um 
grande período.

E me atreveria a dizer... A Marina falou isso. Cla-
ro, com 10%, muita dificuldade, muito pouca chance 
de ganhar, mas ela disse que se ganhar vai governar 
com os melhores no Brasil citando inclusive PSDB, PT 
e os outros partidos.

O Itamar quis fazer isso quando foi candidato à 
Presidência. O PT não deixou. O PT fez a Erundina sair 
do partido porque a Erundina foi convidada e aceitou ser 
ministra do Itamar. O PT expulsou três que apoiaram o 
Plano Real. E o PT votou contra o Plano Real.

Mas que bom se pudermos chegar a isto: um 
governo da busca dos melhores. 

Não há dúvida de que há coisas que temos que 
ser sinceros e dizer que têm que mudar. Os governos 
fizeram algo muito grave: politizaram a Petrobras, a 
Eletrobrás, os fundos de pensão.

Se me perguntarem o que de mais grave acon-
teceu nos últimos anos foi isso. Qual é o interesse que 
um partido, que um Deputado tem de colocar alguém 
na direção de um fundo de pensão? Politicamente, 
zero. Por fora, movimenta bilhões! Bilhões! Cá entre 
nós, sem controle. Esse foi um grande mal. Essas bri-
gas que estão aí... 

Hoje, por exemplo, a CUT não é mais a CUT. A 
CUT está no Governo. Não se vê mais a CUT falando 
em greve, em aumento de salário, nem em coisa ne-
nhuma; a CUT é Governo. A UNE é Governo. Uma das 
grandes bandeiras da UNE é a nova sede que ela vai 
construir, um prédio espetacular, do Niemeyer. E ela, 
então, luta a favor da liberdade sexual. Mas as gran-
des bandeiras da UNE, onde elas estão? Essa é uma 
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realidade de algo que precisa mudar. O Serra, tenho 
certeza que muda. E me atrevo a dizer que a Dilma 
também muda.

Sou testemunha aqui, quando a Dilma era Mi-
nistra de Minas e Energia, houve um grande debate 
– ela de um lado e o PMDB e o PT do outro – sobre 
a distribuição dos cargos da Petrobras e da Eletro-
brás, desses cargos. Na época, falava-se que a Dilma 
tinha, que o grupo dela tinha – como se chama? – a 
panelinha dela e que o PMDB e o PT queriam gente 
do partido. O PMDB e o PT se uniram contra a Dilma, 
derrubaram a Dilma. O Sarney ganhou e colocou o Mi-
nistro de Minas e Energia que quis. E o PT e o PMDB 
se uniram com o PCdoB e companhia e politizaram 
todos os cargos da Petrobras, e todos os cargos da 
Eletrobrás, e todos os cargos dos fundos de pensão. 
À revelia da Dilma. 

Depois fomos ver – e eu acompanhei –, ela não 
tinha cupincha, ela não tinha ninguém. O que ela de-
fendia é que quem tinha que ficar eram os técnicos da 
Petrobras, eram os técnicos da Eletrobrás. Os técnicos 
é que tinham que ficar lá! E não devia se entregar os 
cargos para os partidos políticos, como entregaram. 
E é a desgraça que está aí hoje. Os Correios são um 
exemplo clássico, os Correios são um exemplo clás-
sico. Entregaram para um partido político. E deu no 
que deu.

Então, digo que a Dilma é melhor que o PT, o 
Serra é melhor que o PSDB. Confio que essas modi-
ficações poderão ocorrer. 

Como eu gostaria que o PMDB tivesse seu can-
didato a Presidente. Lutamos muito para isso, muito. 
Maior partido, maior número de vereadores, maior 
número de deputados estaduais, maior número de 
deputados federais, maior número de prefeitos, maior 
número de vice-prefeitos, maior número de senadores. 
Na última eleição, tivemos seis ou sete milhões de vo-
tos a mais que o partido que veio em segundo lugar. E 
não temos candidato. Não há lógica nisso, ainda mais 
em uma eleição em dois turnos. Em uma eleição em 
dois turnos, o normal seria que os grandes partidos 
tivessem os seus candidatos. O PMDB poderia ter o 
candidato dele, a Dilma é candidata do PT, outros can-
didatos... Depois, para o segundo turno, estaríamos 
juntos. Lamentavelmente, não foi possível. Por isso 
estamos nesta posição.

E venho aqui para dizer que nós do Rio Gran-
de do Sul temos o nosso candidato do PMDB, que é 
o Fogaça. Um grande candidato. Prefeito reeleito de 
Porto Alegre, excepcional. Pega os sete anos do Fo-
gaça e pega os dezesseis anos do partido antes dele 
e faz a comparação. 

Um grande prefeito. Dezesseis anos, um Sena-
dor excepcional nesta Casa, um grande Senador. Nas 
coisas mais difíceis, nas horas mais duras, quem era 
chamado para buscar o entendimento, desde a Cons-
tituinte que teve aqui, no Congresso, era o Fogaça. 
Temos bons adversários: a Yeda, a atual Governado-
ra; o Tarso Genro, ex-Ministro da Justiça. Creio que o 
PMDB estará no segundo turno e, no segundo turno, 
ganhará a eleição.

Mas que bom, minha querida Presidente, que 
iniciamos o dia primeiro do debate desta campanha 
assim: com tranquilidade, com serenidade e com ex-
pectativa de que faremos uma grande eleição. E, se 
Deus quiser – e Deus quer –, nós, brasileiros, dare-
mos um passo muito importante rumo à grandeza do 
nosso destino.

Muito obrigado pela honra que eu tive de tê-la 
presidindo os trabalhos no meu pronunciamento.

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – Senador Pedro Simon, a honra é da dirigente 
desta Mesa. Humildemente também lhe digo: somente 
a magnitude da sua mente tão brilhante que engran-
dece este País para elevar a consciência do povo bra-
sileiro e desta Casa.

Parabenizo-o por seu pronunciamento. Por co-
nhecê-lo há muitos anos, sei o que o senhor significa 
não só para o Sul do meu País, mas para todo o meu 
País.

Obrigada.
Com a palavra o Senador Jorge Yanai.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ilustre 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, 
dia 17 de agosto, mais de 17,5 mil médicos residen-
tes – significa mais de 80% de adesão dos médicos 
residentes de todo o País – entraram em greve. Esses 
profissionais que atuam nos serviços ligados ao Sis-
tema Único de Saúde lutam por um reajuste imediato 
de 38,7% na bolsa-auxílio, congelada, Srª Presidente, 
desde 2006, em R$1.916,45.

E esse julgo que é o momento de pensarmos 
no papel que os médicos residentes desempenham 
na saúde da população. Os residentes prestam um 
serviço fundamental ao País e devem ter a sua im-
portância reconhecida. São eles os responsáveis pelo 
atendimento de 70% da comunidade coberta pelo SUS; 
Srs. Senadores; 70% dos atendimentos do SUS são 
realizados por jovens médicos que ganham apenas a 
bolsa-auxílio no valor de R$1.916,45 por mês.

Após longos anos dedicados à faculdade de Me-
dicina, esses profissionais decidem se capacitar mais 
e estudam para as poucas e concorridas vagas de re-
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sidência médica. E, a partir de então, passam cerca de 
dois, três ou até mais anos como médicos residentes 
trabalhando doze horas, ou até mais, por dia nos hos-
pitais cuidando da saúde e da vida das pessoas.

Qual não é a minha tristeza como médico e como 
Senador da República ao ver que o médico residente 
não possui seu valor reconhecido! Os residentes não 
apenas recebem uma remuneração muito abaixo da 
devida como também enfrentam condições duras de 
trabalho. Muitas vezes, esses profissionais já constituí-
ram sua família e se veem impossibilitados de sustentá-
las com a sua renda. Não é justo que um profissional 
que salva vidas se veja impossibilitado de sustentar e 
manter os seus. Isso sem falar nas condições de tra-
balho, pois muitos hospitais não possuem sequer os 
materiais e instrumentos básicos para a realização de 
atendimentos.

Além do reajuste da bolsa-auxílio, os médicos 
residentes pedem melhores condições de formação, 
pagamentos de auxílio-moradia, auxílio-alimentação, 
adicional de insalubridade, como qualquer outro pro-
fissional que trabalha na área de saúde, respeito ao 
reajuste anual, instituição da 13ª bolsa-auxílio e aumen-
to da licença-maternidade de quatro para seis meses, 
como qualquer trabalhadora brasileira tem direito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, enten-
demos que uma greve causa incômodo à população. 
Contudo a situação dos médicos residentes não pode 
continuar como está.

O indicativo de greve foi aprovado no dia 15 de 
julho, na sede do Conselho Federal de Medicina, após 
manifestações favoráveis de assembleias da categoria 
realizadas em todo o País. A campanha ganhou força 
a partir do início de abril, quando ocorreram paralisa-
ções de 24 horas em pelo menos 23 Estados. Mesmo 
assim, o Governo não recuou e mantém a posição de 
discutir um reajuste de apenas 17% para a bolsa-au-
xílio. Hoje os jornais circulam dizendo que o Governo 
chegou a 20%.

Desde o início do ano, os médicos residentes 
buscam uma negociação com os Ministérios da Saúde 
e da Educação e até hoje não foram atendidos em seu 
justo pleito. O tempo passou, já estamos no segundo 
semestre e não houve até agora da parte do Governo 
qualquer manifestação no sentido de valorizar esses 
profissionais que continuam trabalhando em condições 
extremamente desvantajosas.

Apesar de não terem conseguido convencer as 
autoridades governamentais de que as reivindicações 
pretendidas são justas e já deveriam ter sido atendi-
das, os médicos residentes deixam claro que a decla-
ração de greve não afetará em nada a prestação dos 
serviços essenciais em todo o País. Esses serviços 

incluem urgências, emergências e Unidades de Tera-
pias Intensivas (UTIs), que funcionarão normalmente 
como assegura Comissão de Greve da Associação 
Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), constituída 
por representantes de todos os Estados.

Durante todas as tentativas de entendimento com 
o Governo, os médicos não mediram esforços para 
evitar a medida extrema da paralisação. Vale dizer 
que avisos não faltaram ao Ministério da Saúde e da 
Educação sobre a disposição da decretação de greve 
caso os pedidos não fossem atendidos.

No final de julho, a ANMR protocolou oficialmente 
uma carta reivindicatória endereçada aos dois Ministé-
rios. O documento reiterava a necessidade, por parte 
do Governo, dos sete pontos aprovados na Assembleia 
Nacional da ANMR: reajuste de 38,7% no valor da bol-
sa-auxílio; garantia de pagamento do auxílio-moradia 
e do auxílio-alimentação; pagamento do adicional de 
insalubridade; enfim, aqueles direitos já citados aqui. 
Além de tudo, desde o início da mobilização, em um 
encontro das entidades médicas, 40 delegados repre-
sentantes dos residentes de todo o Brasil aprovaram 
por unanimidade essa pauta de reivindicações.

Apesar de todos os esforços para evitar a parada 
geral, os médicos residentes não receberam qualquer 
resposta. Dessa forma, em face da insensibilidade do 
Governo que não aceita negociar e prefere prejudicar 
a vida de milhões de brasileiros, sobretudo a dos mais 
pobres que são os que mais dependem do atendimento 
direto do SUS, a greve se tornou inevitável. O Ministério 
da Saúde sabe perfeitamente que, na prática, boa parte 
do funcionamento dos hospitais depende diretamente 
dos serviços que são prestados pelos médicos resi-
dentes. Por outro lado, com a deflagração da greve, as 
autoridades da saúde do País sabem que milhares de 
exames, cirurgias, consultas e outros procedimentos 
certamente serão cancelados e não terão data para 
voltar a ser considerados.

Não podemos deixar de considerar que a greve 
hoje feita pelos médicos residentes é perfeitamente 
legítima. Além de tudo, conta com o apoio maciço das 
entidades médicas nacionais e busca corrigir as dis-
torções salariais e injustiças profissionais que vêm se 
acumulando contra os médicos residentes. Mais ain-
da, ela defende a imediata reestruturação do Sistema 
Nacional de Saúde, de acordo com o Manifesto dos 
Médicos à Nação, aprovado no XII Encontro Nacional 
de Entidades Médicas.

Assim, por tudo que representa o médico, a pa-
ralisação que começou hoje é legítima e temos o de-
ver e a obrigação, Srª Presidente, de prestar a nossa 
solidariedade.
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Srª Presidente, eu gostaria que V. Exª me per-
mitisse falar sobre mais um assunto, de uma forma 
bastante rápida, que considero também da maior im-
portância: o registro eletrônico do ponto.

Deve entrar em vigor, no próximo dia 21, Srª Pre-
sidente, a Portaria nº 1.510, de 2009, do Ministério do 
Trabalho, que impõe a utilização do registro eletrônico 
de ponto, em substituição ao sistema tradicional, uti-
lizado em todo o País, pelas empresas com mais de 
10 funcionários.

A polêmica medida do Ministério do Trabalho, 
em que pesem as boas intenções daquela Pasta, tem 
sido repudiada por numerosas entidades de classe 
empresarial e até mesmo por entidades sindicalistas, 
que veem nesse controle um gasto desnecessário 
e um excesso burocrático capazes de comprometer 
até mesmo a produtividade de determinados setores. 
Somam-se a essas críticas as ponderações de espe-
cialistas em Direito do Trabalho, que apontam vícios 
de inconstitucionalidades na referida Portaria.

Agora mesmo, tenho em mão um ofício que recebi 
da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, no 
qual entidades expõem as dificuldades que decorre-
riam da utilização eletrônica do ponto e propõem que 
o Ministério do Trabalho revogue a malfadada Portaria 
ou suspenda a sua obrigatoriedade até a conclusão 
de novos estudos sobre a conveniência de se adotar 
o novo sistema.

Entre outros argumentos, a Federação da Agri-
cultura do Estado do Paraná destaca que “tal medida 
vai prejudicar o meio rural, onde a utilização do ponto 
eletrônico é inviável. Em geral – explica a Faep –, os 
trabalhadores rurais saem de suas residências direta-
mente para o local do trabalho, sem passar pela sede 
das fazendas ou empresas. Se obrigados a utilizar 
ponto eletrônico, haverá perda de tempo e, em conse-
qüência, aumento do custo da produção”.

E o documento esclarece: “Como nas atividades 
agrícolas há várias frentes de trabalho, que são móveis, 
o empregador teria que providenciar uma série de pon-
tos eletrônicos ao custo de R$4 mil cada e investimento 
incompatível com o rendimento da atividade”.

Essa Portaria, Srª Presidente, foi publicada no dia 
21 de agosto do ano passado. Sua entrada em vigor, 
em função de numerosas pressões, tanto de empresá-
rios quanto de sindicalistas, foi postergada por 90 dias. 
Ele prevê que empresas que optaram pelo sistema de 
registro eletrônico substituam as máquinas tradicionais 
por outras, munidas de impressoras e com capacidade 
para armazenar dados de entrada e saída dos funcio-
nários. Para o Ministro Carlos Alberto Lupi, a medida 
facilitará a atuação dos fiscais e dará maior garantia 
ao cumprimento do direito dos trabalhadores.

Mas, para alguns especialistas, a medida é inó-
cua no que respeita às fraudes, pois o empregador 
poderia forçar o empregado a trabalhar sem bater 
ponto ou mudar o sistema para forma de ponto mecâ-
nico ou manual. O Gerente Executivo da Telemática, 
uma das empresas do setor, entende que o novo sis-
tema proporcionaria maior segurança jurídica para as 
empresas em função da capacidade de memória das 
novas máquinas.

Boa parte do empresariado, entretanto, pensa de 
forma diferente a começar pela Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (FIESP) e pela Confede-
ração Nacional das Indústrias (CNI), que consideram a 
medida um retrocesso. Para eles, o novo sistema pode 
aumentar as possibilidades de conflitos nas relações 
de trabalho, pois implicaria um novo mecanismo de 
fiscalização pelo empregador, o que poderia ser visto 
com desconfiança pelas entidades sindicais. Além dis-
so, as entidades denunciam pontos de vulnerabilidade 
no sistema, como a entrada USB para coleta de infor-
mações existentes no equipamento de registro.

Como se vê, Srªs e Srs. Senadores, não são ape-
nas os empresários do campo que repudiam o registro 
eletrônico de ponto. Além do custo do equipamento, 
estimado entre R$2,2 mil e R$4,8 mil, dependendo do 
modelo, a Campal Consultoria aponta outra dificulda-
de, que é o aumento do custo operacional, pois, de 
acordo com a Portaria, o aparelho deve imprimir um 
comprovante de cada registro, que deve ser guardado 
pelo funcionário.

Há também questionamentos quanto à legalidade 
e constitucionalidade desta Portaria. Até o momento, 
já existem pelo menos duas liminares suspendendo a 
adoção do registro eletrônico de ponto. Numa delas, 
a 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, embora não 
tenha julgado a ilegalidade ou inconstitucionalidade da 
medida, decidiu em favor do Sindilojas, que representa 
16 mil estabelecimentos daquela capital, reconhecendo 
que as empresas não tiveram tempo suficiente para 
adquirir o novo equipamento. Outra liminar foi concedi-
da à Companhia Brasileira de Sandálias, em Pernam-
buco, e o juiz entendeu que a Portaria extrapola todos 
os limites da lei que trata do assunto.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Sr. Senador. Depois, gostaria de um aparte.

O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Agradeço à Srª Presidente, agradeço ao nobre cole-
ga. Na verdade, V. Exª traz dois temas extremamente 
presentes na cabeça, no pensamento de todos que se 
preocupam com o Brasil. Eu, como filho de médico, sem 
dúvida, asseguro que ao problema por que passam os 
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médicos residentes tem que ser dada uma solução. A 
residência em medicina é tudo. É nesse momento que, 
na verdade, se consagra a formação de um médico. 
Diferentemente de outras profissões, o médico passa 
por essa etapa até para nossa garantia. A residência 
é a fase indispensável, de treinamento, na qual o mé-
dico, no exercício da sua profissão, é treinado dentro 
dos hospitais. Pode-se comparar essa fase à do piloto, 
que precisa ter determinado tempo de voo antes de 
fazer os seus primeiros voos solos e obter a sua habi-
litação para ser contratado por companhias aéreas. A 
Medicina talvez seja a profissão que tem maior rigor 
nisso. Então, é extremamente oportuno o tema que V. 
Exª traz a esta Casa na tarde de hoje. Eu diria que tem 
que ser encontrada uma solução. A pauta de reivindi-
cação tem que ser analisada. O processo de greve é 
uma atitude extrema, mas, na verdade, muitas conquis-
tas brasileiras, lamentavelmente, tiveram que chegar a 
esse ponto, que é a greve. Espero que essa greve não 
continue, fruto de sensibilidade para o diálogo. Muitas 
vezes, tenho certeza de que outros gestores não têm 
as boas informações. Sou testemunha disso na minha 
vida profissional. O Sr. Ministro não deve estar cienti-
ficado, os macrogestores, o Senhor Presidente Lula, 
não devem estar cientificados dos problemas. Existe 
essa queda de braço que gera a greve. Parabenizo V. 
Exª por trazer ao Plenário essa informação, para que 
possamos, no diálogo, resolvê-lo. Outro tema que 
também V. Exª trouxe com extrema oportunidade é a 
Portaria que trata do ponto eletrônico. É uma Portaria 
inadmissível, inaceitável. Participo da Confederação 
Nacional da Indústria e, na última reunião, tivemos a 
ausência do Presidente, que ia a um encontro com o 
Presidente Lula, numa audiência, para discutir exa-
tamente o assunto, que é o ponto eletrônico. Após o 
retorno do Presidente da CNI, fomos cientificados de 
que o Presidente teve sensibilidade para entender o 
que se passa. Na verdade, acho que falta apenas um 
golpe final na Portaria, que é inatingível. O Presidente 
Lula, um ex-operário, tem inteira sensibilidade e prin-
cipalmente experiência para saber que não se pode, 
numa empresa de cinco mil funcionários, fazer com 
que esse ponto seja efetivamente praticado. Eu até não 
quero supor - é muito difícil fazer acusações -, mas, na 
verdade, tenho certeza de que essa ideia deve ter sur-
gido de alguma empresa que vende os equipamentos, 
que vende essa tecnologia. Esse urubu não pousou 
por acaso para isso se tornar uma portaria. O DNA 
dessa Portaria tem de ter interesses que, sem dúvi-
da, considero escusos, porque devem ser interesses 
que visam a proporcionar a venda de equipamentos, 
a venda de tecnologias, a venda de sistemas digita-
lizados. O Brasil vive, hoje, Srª Presidente, à mercê 

exatamente disto: uma indústria da dificuldades para 
criar facilidades. São empresas que ficam pensando 
em programas para que sejam implementados, para 
que outras empresas e os cidadãos brasileiros, contri-
buintes brasileiros principalmente, sejam obrigados, de 
forma direta ou indireta, a pagar por essas tecnologias 
que, na verdade, são forçadas a acontecer em função 
de uma precipitação, como essa precipitação dessa 
Portaria. Então, mais uma vez, parabenizo V. Exª pelos 
temas trazidos. Peço desculpas por me ter alongado 
nesta minha abordagem. Muito obrigado.

O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, que empresta ao meu discurso in-
teligência e compreensão nesses dois assuntos que 
considero da mais alta relevância.

Srª Presidente, serei bastante breve para concluir 
o meu pronunciamento.

O que se percebe com a nova exigência do Mi-
nistério do Trabalho, prestes a entrar em vigor, é que 
as medidas por ela impostas, por bem intencionadas 
que sejam, representam um retrocesso nas relações 
empregatícias, aumentam os custos operacionais, 
reduzindo a produtividade e, em muitos casos, são 
inócuas.

Portanto, diante do apelo da Federação de Agri-
cultura do Estado do Paraná, bem assim de diversas 
outras entidades patronais ou mesmo sindicais, junto-
me aos protestos contra a entrada em vigor da Portaria 
nº 1.510/09, confiando que o Ministério do Trabalho 
saberá rever sua posição e procurar, ouvindo todas as 
partes envolvidas no processo produtivo, estabelecer 
um mecanismo mais eficiente para registrar a assidui-
dade dos trabalhadores.

Agradeço a V. Exª pela paciência de ter deixado 
que eu concluísse esses dois pronunciamentos, que 
são da maior relevância.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 

– SC) – Senador Jorge Yanai, parabéns pelo seu pro-
nunciamento. Cumprimento também o Senador Rober-
to Cavalcanti, que lhe fez um aparte importante. São 
dois pleitos importantíssimos, que serão acolhidos, 
certamente, por todos os Senadores e também pela 
direção desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB) – Srª Presidente, gostaria de que me fosse con-
cedida a palavra.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Pois não, Senador.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Não é uma comunicação inadiável, mas é um 
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tema que eu gostaria que fosse registrado hoje no 
Senado Federal.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Palavra concedida, Senador.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Sem revisão do orador.) – Na verdade, refere-se 
à data de hoje: 17 de agosto.

Desde criança, em Pernambuco – minha origem é 
pernambucana –, uma das avenidas mais importantes 
de Recife é a Avenida 17 de Agosto. Na verdade, olhei 
para o painel hoje e percebi que hoje é dia 17 de agos-
to. Voltou aquela memória, aquele resgate paraibano, 
pernambucano, nordestino, que foi a época dos holan-
deses e da invasão holandesa, de 1630 a 1654.

Exatamente em 17 de agosto – data de hoje – de 
1645, nós tivemos a Batalha da Casa Forte. Foi essa 
batalha que deu nome à Avenida 17 de Agosto, por 
ter sido uma das batalhas mais emblemáticas e mais 
marcantes na luta brasileira, nordestina, pernambuca-
na, contra a invasão holandesa.

Os quatro heróis da insurreição pernambucana 
– João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, 
Felipe Camarão e Henrique Dias – estavam em Teji-
pió, um Município, um bairro próximo a Recife, quando 
souberam que, na verdade, as senhoras... Esta é uma 
época das mulheres. Está aí a senhora presidindo uma 
sessão do Senado Federal, e tem vários outros fatores 
femininos de que eu não gosto de falar, porque esta-
mos no período eleitoral. Mas, para bom entendedor, 
um sinal basta.

Na verdade, em homenagem exatamente às 
mulheres e ao 17 de agosto... Houve, nessa data, por 
parte do exército holandês, a prisão de várias senho-

ras pernambucanas, inclusive a Dª Ana Paz, figura 
emblemática dentro dessa luta em prol da reconquista 
do território brasileiro, à época ocupado pelos holan-
deses. Exatamente num bairro que se chama Casa 
Forte, em Recife, houve essa batalha.

Essa batalha, na verdade, foi um marco entre vá-
rias outras batalhas, como a batalha de Tejucupapo e 
as batalhas dos Guararapes, que foram as outras bata-
lhas. Foram batalhas que marcaram exatamente essa 
participação nordestina, pernambucana, chamada In-
surreição Pernambucana, que terminou, em 1654, nos 
livrando da ocupação e da invasão holandesa.

Então, faço este resgate pela grande penetração 
da rádio e da TV Senado e de todos aqui presentes, 
para que resgatemos a data de hoje, para não passar 
em branco o 17 de agosto de 1645.

Nós estamos em 17 de agosto de 2010. Eu gosta-
ria de fazer o encaminhamento à Mesa de uma matéria 
que está constando da nossa documentação, que traz 
em detalhes o que foi essa batalha de 17 de agosto, 
a Batalha da Casa Forte, hoje nome de um bairro da 
cidade do Recife.

Agradeço a gentileza de V. Exª de ter me conce-
dido esta oportunidade, como pernambucano, como 
nordestino, como Senador paraibano, de resgatar 17 de 
agosto, que estamos vivendo hoje, e relembrar 1645.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Quero parabenizá-lo, Senador, pela grande 
lembrança.

Seu Estado é muito bem representado por V. Exª, 
e hoje V. Exª relembra essa luta do povo pernambuca-

no, que tanto contribuiu para o nosso País ser o que 

hoje é. Obrigada, Senador.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

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

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 136, de 2010, 
da Presidenta da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, comunicando a aprovação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. Nº 136/2010/CE

Brasília, 3 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1, IV e 2º, do art. 91, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Sandro 
Mabel, que “Dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito 
ao Contribuinte.”

Atenciosamente, Senadora Fátima Cleide, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Com referência ao Ofício nº 136, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 260, de 
2010, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
243, de 2005.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 260/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vos-
sa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada 

nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, pela aprovação, com a emenda nº 1-CCJ, 
do Projeto de Lei do Senado nº 243, de 2005, que 
“Altera a Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, para 
aplicar, no que couber, às testemunhas que colabo-
rem com os trabalhos de investigação de comissão 
parlamentar de inquérito, as medidas de proteção 
especial às testemunhas de que trata a Lei nº 9.807, 
de 13 de julho de 1999”, de autoria do Senador De-
móstenes Torres.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Com referência ao Ofício nº 260, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
1.283, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, concluindo pela rejeição da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 43, de 2000, tendo como 
primeiro signatário o Senador Julio Eduardo, que mo-
difica a redação dos artigos 20, III, e 26, I, da Cons-
tituição Federal, para definir a titularidade das águas 
subterrâneas.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 372, combinado com o art. 254 do 
Regimento Interno, por analogia, abrirá o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, assi-
nado por no mínimo um décimo da composição do 
Senado, no sentido da continuação da tramitação 
da matéria.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Avi-
so nº 1254-Seses-TCU-Plenário, encaminhando ao 
Congresso Nacional cópia do Acórdão n° 1908/2010- 
TCU-Plenário, sobre pedido de reexame interposto pela 
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) contra o Acórdão 
n° 2.369/2008-Plenário.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 18 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 1254-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília – DF, 4 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 004.792/2007-4, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 4-8-2010, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.  

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1048



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42259 1049ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42260 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1050



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42261 1051ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42262 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
o Aviso nº 761-GP/TCU/2010, informando a consta-
tação de novos indícios de irregularidade grave em 
obras que menciona.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 18 de agosto do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 76/GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

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

Infraestrutura Hídrica – Construção da Adutora Pira-
pama – no Estado de Pernambuco.

Por oportuno, esclareço que os relatórios de au-
ditoria dos mencionados empreendimentos encontram-
se, desde já, disponíveis no site deste Tribunal (www.
tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido 
apenas para os usuários portadores de senha, con-
forme procedido no exercício passado.

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

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

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos, Públicos e Fiscalização.)

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Encerrou-se, na última quinta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas às seguintes matérias: 

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

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

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

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, as seguintes matérias:

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1052



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42263 1053ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42264 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1054



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42265 1055ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42266 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1056



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42267 1057ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42268 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1058



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42269 1059ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42270 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1060



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42271 1061ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42272 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1062



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42273 1063ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42274 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1064



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42275 1065ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42276 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1066



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42277 1067ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42278 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1068



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42279 1069ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42280 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1070



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42281 1071ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42282 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1072



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42283 1073ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42284 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1074



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42285 1075ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42286 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1076



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42287 1077ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42288 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1078



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42289 1079ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42290 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1080



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42291 1081ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42292 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1082



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42293 1083ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42294 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1084



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42295 1085ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42296 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1086



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42297 1087ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42298 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1088



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42299 1089ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42300 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1090



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42301 1091ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42302 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1092



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42303 1093ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42304 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1094



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42305 1095ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42306 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1096



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42307 1097ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42308 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1098



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42309 1099ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42310 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1100



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42311 1101ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42312 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1102



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42313 1103ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42314 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1104



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42315 1105ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42316 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1106



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42317 1107ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42318 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1108



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42319 1109ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42320 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1110



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42321 1111ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42322 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1112



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42323 1113ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42324 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1114



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42325 1115ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42326 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1116



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42327 1117ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42328 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1118



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42329 1119ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42330 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1120



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42331 1121ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42332 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1122



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42333 1123ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42334 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1124



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42335 1125ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42336 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1126



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42337 1127ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42338 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1128



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42339 1129ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42340 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1130



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42341 1131ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42342 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1132



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42343 1133ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42344 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1134



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42345 1135ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42346 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1136



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42347 1137ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42348 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1138



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42349 1139ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42350 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1140



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42351 1141ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42352 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1142



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42353 1143ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42354 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1144



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42355 1145ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42356 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1146



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42357 1147ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42358 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno, 
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal, os Projetos que acabam de ser lidos, 
serão apreciados terminativamente pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, onde poderão receber emendas pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, do 
Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma 
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali 
previsto, determinou o arquivamento definitivo do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 37, de 2002 (nº 1.593/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Professor Luizinho), 
que acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único, 
e 80, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (dis-
põe sobre a numeração sequencial de obra artística, 
literária ou científica e fonogramas). 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

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

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 223, DE 2010 

Autoriza o Poder Executivo a deno-
minar “Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos 
de São José” o prédio da Embrapa Mato 
Grosso, localizada no Município de Sinop, 
no Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a de-

nominar “Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos de São 
José” o prédio sede da unidade da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, localizado no 
Município de Sinop, no Estado de Mato Grosso.

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

Justificação

A Câmara Municipal de Sinop – MT aprovou indi-
cação enviada ao Prefeito Municipal e ao Chefe-Geral 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa, para que, por meio da ação dos representantes 
do Estado de Mato Grosso no Senado Federal, fossem 
tomadas as medidas necessárias para denominar “En-
genheiro Agrônomo Luiz Carlos de São José” a unidade 
de pesquisa existente naquele Município.

Conhecedor do empenho da comunidade nesta 
justa homenagem, emocionou-me o reconhecimento 
desinteressado em relação ao trabalho e à dedicação 
realizados em prol do setor rural daquele Município pelo 
Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos de São José. 

Para que se concretize de forma célere a home-
nagem pleiteada, apresento a esta Casa a iniciativa 
de lei ordinária que sinaliza ao Poder Executivo a im-
portância e o simbolismo de estimular na sociedade o 
cultivo de valores calcados no trabalho, na solidarie-
dade e em ações voltadas ao bem-estar, sobretudo, 
das comunidades mais desamparadas. 

O exemplo deixado pelo homenageado preen-
che naquela população esses requisitos e nos anima 
a solicitar das Senhoras e dos Senhores Senadores 
o apoio à Proposição que submetemos à apreciação 
da Casa. – Senador Jorge Yanai.

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

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da 
União os Avisos nºs 766 a 775, de 2010, na origem, 
que se referem, respectivamente, às Resoluções nºs 4, 
de 2009; 36, 32, 34, 38, 40, 41, 39, 35 e 33, de 2010.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 766-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1668 (SF), de 10-8-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a esse Tri-
bunal autógrafo da Resolução nº 4, de 2009 (SF), que 
“Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no 
valor de US$83,450,000.00 (oitenta e três milhões, qua-
trocentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), 
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do ‘Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde 
da Família (PROESF II)’, e a recomendação para que 
o Tribunal de Contas da União proceda ao acompa-
nhamento da aplicação dos recursos decorrentes da 
operação de crédito autorizado”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC 022.130/2010-1, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.
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Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO Nº 767-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1685 (SF), de 10-8-2010, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 36, de 2010 (SF), que “Au-
toriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
dólares norte-americanos), de principal, destinada a 
financiar parcialmente o ‘Programa de Apoio à Gestão 
e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO)’, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.063/2010-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente 

AVISO No 768-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício no 1670 (SF), de 10-8-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tri-
bunal autógrafo da Resolução no 32, de 2010 (SF), que 
“Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
dólares norte-americanos), e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossas Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-022.071/2010-5, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO Nº 769-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1679 (SF), de 10-8-2010, por meio 

do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 34, de 2010 (SF) que “Auto-
riza o Município do Rio de Janeiro – RJ a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD), no valor de até US$1.045.000.000,00 
(um bilhão e quarenta e cinco milhões de dólares norte-
americanos), e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.070/2010-9, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente

Aviso nº 770-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.688(SF), de 10-8-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tri-
bunal autógrafo da Resolução nº 38, de 2010 (SF), que 
“Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total 
de até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos); e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação e crédito autorizado”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.067/2010-8, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

Aviso no 771-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro do re-

cebimento do Ofício no 1693 (SF) de 10-8-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a esse 
Tribunal autógrafo da Resolução no 40, de 2010 (SF), 
que “Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a con-
tratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de até US$12.000.000,00 (doze 
milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
destinado a financiar parcialmente o ‘Programa de Mo-
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dernização da Administração Tributária, Financeira e 
Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul (PRO-
FISCO – MS)’, e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-022.066/2010-1, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO Nº 772-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 1696 (SF), de 10-8-2010, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a esse Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 41, de 2010 (SF), que “Au-
toriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até US$ 326.775.000,00 (trezentos 
e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e cinco 
mil dólares norte-americanos) e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-022.065/2010-5, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO No 773-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1691 (SF), de 10-8-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tri-
bunal autógrafo da Resolução nº 39, de 2010 (SF), que 
“Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo, no valor total de até US$ 
28.600.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos mil 
dólares norte-americanos), com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 

nº TC-022.029/2010-9, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO No 774-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício no 1682 (SF), de 10-8-2010, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução no 35, de 2010 (SF), que “Auto-
riza a contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até ¥ 6.208.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e oito 
milhões de ienes), e a Japan International Cooperation 
Agency (JICA), destinada a financiar, parcialmente, o 
‘Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área 
de Mananciais da Represa Billings’, e a recomendação 
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-022.026/2010-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO NO 775-GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício no 1676 (SF), de 10-8-2010, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tri-
bunal autógrafo da Resolução no 33, de 2010 (SF), que 
“Autoriza o Município de Catanduva – SP a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de  Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$8.439.000,00 (oito milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil dólares norte-ame-
ricanos), e a recomendação para que o Tribunal de 
Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo à Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
no TC-022.073/2010-8, foi remetido à Secretária-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – Os Avisos nºs 766 a 775, de 2010, que acabam 
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de ser lidos, serão juntados aos processados das res-
pectivas Resoluções.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 262 e 
263, de 2010, do Presidente da Comissão de Assun-
tos Econômicos, comunicando que foi dado conheci-
mento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro 
teor dos Avisos nºs 951 e 949, de 2010, e solicitando 
o seu encaminhamento ao arquivo. 

São os seguintes os Ofícios:

OF. NO 262/2010/CAE

Brasília, 3 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 35ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 3 de agosto, foi dado conhe-
cimento à Comissão do Aviso nº 951-Seses-TCU-Ple-
nário, de 30 de junho de 2010, do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão proferido nos 
autos do processo no TC-016.768/2009-0, pelo Plená-
rio daquela Corte, na Sessão Ordinária de 30-6-2010, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam. 
O processo em questão alude à operação de crédito 
autorizada pela Resolução no 16 de 2009 desta Casa. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Co-
missão, por meio do OF. CAE no 30/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcício Amaral, 
Presidente em exercício da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

OF. 263/2010/CAE

Brasília, 3 de agosto de 2010.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 35ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 3 de agosto, foi dado conhe-
cimento à Comissão do Aviso no 949-Seses-TCU-Ple-
nário, de 30 de junho de 2010, do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão proferido nos 
autos do Processo no TC-005.321/2010-7, pelo Plená-
rio daquela Corte, na Sessão Ordinária de 30-6-2010, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam. 
O processo em questão alude à operação de crédito 
autorizada pela Resolução no 3, de 2010, desta Casa. 
O expediente foi encaminhado aos membros da Co-
missão, por do OF. CAE no 30/2010-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, - Senador Delcídio Amaral, 
Presidente em exercício da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler:

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 766, de 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to, no dia 1o deste mês de agosto de 2010, 
do bombeiro aposentado Valdenis Urani 
Camargo, assassinado quando tentavam 
assaltá-lo, no Parque XI, de Santo Antônio-
GO, onde residia.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo 
falecimento no dia 1o deste mês de agosto de 2010, 
do Bombeiro aposentado Valdenis Urani Camargo, 
assassinado quando tentavam assaltá-lo, no Parque 
XI, de Santo Antônio-GO.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja co-
municado à mãe, Maria de Lourdes Orany Camargo, à 
esposa, aos irmãos e demais pessoas da família.

Justificação

Mais um lamentável e triste episódio da violência 
que cresce no País, no dia 1o deste mês de agosto de 
2010, um domingo, dois bandidos entraram na “Biros-
ca do Dedé”, modesto bar que o sargento aposentado 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Valdenis 
Urani Camargo, tinha no Parque XI, em Santo Antônio-
GO, uma das cidades do Entorno de Brasília. Pediram 
cerveja e, em seguida, um deles sacou de um revólver, 
rendeu as pessoas presentes e obrigou Dedé, como 
Valdenis era ali conhecido, a entregar-lhe as chaves 
do seu carro, uma S-10. Quando ele iria apanhá-las, 
houve troca de tiros. O bandido que apontava a arma 
caiu morto e o bombeiro ficou ferido, morrendo de 
hemorragia a caminho do distante hospital. O outro 
bandido evadiu-se. O crime chocou os moradores do 
Parque XI, tanto mais porque o sargento Valdenis era 
ali muito querido. Ajudava os moradores, inclusive, 
quando necessário, levando-os a hospitais ou repar-
tições públicas. A mim e ao pessoal do meu gabinete 
o crime trouxe grande consternação, pois Valdenis é 
irmão da minha fiel e leal secretária, Maria Juscimar 
Orany Camargo. Pelo que ele fez como bombeiro e, 
depois, como voluntário prestador de serviços à sua 
comunidade, Valdenis faz jus à homenagem póstuma 
que ora requeiro.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio.
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REQUERIMENTO NO 767, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao Procurador 
da República Manoel Pastana, pelo lança-
mento de seu livro “De Faxineiro a Procu-
rador da República”.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Procurador da 
República Manoel Pastana, pelo lançamento do seu 
livro “De Faxineiro a Procurador da República”, uma 
história de superação, de grandeza humana.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao autor e também ao Procurador-Geral 
da República.

Justificação

Não pude, infelizmente, comparecer ao ato de 
lançamento do livro “De Faxineiro a Procurador da Re-
pública”, do Procurador Manoel Pastana, mas minha 
assessora da Liderança do PSDB, Edivanilsa Domin-
gues, lá esteve e, para minha alegria, trouxe-me um 
exemplar autografado. Ainda não o li, mas o próprio 
título diz muito do seu significado: um exemplo de luta, 
de determinação e de superação. Não foi à toa que a 
obra foi a vencedora do Troféu Superação de 2009, do 
Programa Mais Você, da Rede Globo. O Dr. Pastana 
chegou a Brasília no início de 1980, tendo trabalhado 
como faxineiro e vendedor de livros. No ano seguinte, 
tornou-se soldado da Aeronáutica. A seguir, por con-
curso, ingressou na Escola de Especialistas de Aero-
náutica, saindo como sargento especialista. Em 1992, 
concluiu o Curso de Direito, passou em primeiro lugar 
no concurso de Oficial de Justiça, do Tribunal Regional 
Federal da 1a Região. Em 1994, outra vez aprovado 
em primeiro lugar, tornou-se Procurador Federal do 
INSS, em Brasília, e, depois, por meio de outro con-
curso, ingressou no Ministério Público Federal. Por 
essa brilhante carreira, o Dr. Manoel Pastana faz jus 
à homenagem que ora requeiro.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2010 – Se-
nador Arthur Virgílio.

REQUERIMENTO No 768, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
no dia 12 deste mês de agosto de 2010, de 
Fábio Lucena Júnior, filho do ex-Senador 
amazonense Fábio Lucena.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em Ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento, quinta-feira, dia 12 deste mês de agosto 
de 2010, em São Paulo, de Fábio Lucena Júnior, filho 
do ex-Senador amazonense Fábio Lucena.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja 
comunicado à esposa, Sra Maria Eunice, à mãe, Sra 
Socorrita, e, por seu intermédio, aos demais membros 
da família.

Justificação

O bancário amazonense Fábio Lucena Júnior, filho 
do ex-Senador Fábio Lucena, faleceu quinta-feira, dia 
12 deste mês de agosto de 2010, no Hospital Benefi-
cência Portuguesa, em São Paulo, onde se encontra-
va em tratamento. Apesar de se saber a gravidade do 
seu estado de saúde, sua morte causou comoção em 
Manaus, onde tinha numerosos amigos. A mim, parti-
cularmente, causou grande consternação, por ter for-
tes laços de amizade com a família, em especial com 
sua mãe, Socorrita, e com ele próprio, que me elegera 
como uma espécie de pai. Pelo que ele próprio repre-
sentava, como funcionário do Banco do Brasil, e pela 
contribuição de sua família ao Estado do Amazonas, é 
justa a homenagem póstuma que ora requeiro.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2010 – Se-
nador Arthur Virgílio.

A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 

SC) – Não havendo mais palavras nem pronunciamen-
tos, dou por encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 26 
minutos.)

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1152



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42363 1153ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42364 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1154



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42365 1155ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42366 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1156



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42367 1157ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42368 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1158



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42369 1159ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42370 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1160



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42371 1161ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42372 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1162



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42373 1163ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



42374 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL1164



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 42375 1165ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



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

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

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

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

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

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

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Regis Fichtner* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)

Minoria-DEM - José Bezerra* (S)

Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Belini Meurer* (S)

Maioria-PMDB - Selma Elias* (S)

Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (S)

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: VAGO (29)

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 prorrogado: 02/09/2010

Prazo final prorrogado: 01/11/2010
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) (5,28,30)

 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) (22,32,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR) (25,35)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23,34)

VAGO (31)

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. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
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29. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 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 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).
32. 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).
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).
34. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
35. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. 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.
*****. Prorrogado até 01.11.2010 através do Requerimento nº 746, de 2010, lido em 04.08.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176



2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008

Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010

Prazo final prorrogado: 11/11/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)
Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009



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

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.
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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  (S/PARTIDO-RR) (4,6)

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   (S/PARTIDO) (3,7) 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).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. 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   (S/PARTIDO) (3)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (2)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1,5)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.



8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal. 

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1 

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2 

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2 
PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093 

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII) 

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  Senador Marconi

Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:  Senador Almeida Lima  (PMDB-SE)

RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO:  Senador Antonio Carlos
Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senador Acir Gurgacz  (PDT-RO)
Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

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 Regis Fichtner   (PMDB) (2)

Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB) (1)

Senador Eduardo Suplicy   (PT) (1)

1. Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

2. Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,3)

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511

E-mail: sscepi@senado.gov.br

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010, 
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRAZOS  

RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V) 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III) 

PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI)

 

1

1
1

1 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN) (111)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,105)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,94,104)

 4.  Belini Meurer   (PT) (36,106,114)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,97)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59,112)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,91,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,95,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,92)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,108,116)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Níura Demarchi   (PSDB) (52,107,110,113)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (43,102,103)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Bezerra   (DEM) (5,45,109,115)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 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, incisos I e 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   (S/PARTIDO) (27,117)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,78,104)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Belini Meurer   (PT) (31,32,107,113)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

Regis Fichtner   (PMDB) (6,56,111,115)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (48,80,101)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,93,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80,109)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Níura Demarchi   (PSDB) (46,108,112,114)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (20,66,100,105,106)

Papaléo Paes   (PSDB) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,40,110,116)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.



80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
VAGO (8,18)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).



2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (S/PARTIDO-RR) (13,23)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (7)

Papaléo Paes   (PSDB) (11,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,9,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (5,22)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (6,14,15)  1.  VAGO (3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  João Durval   (PDT) (12)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
7. 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.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. 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).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT 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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.



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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (103)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (37,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,38)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30)

Belini Meurer   (PT) (37,111,113)

Tião Viana   (PT) (32,41,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,34,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,41)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (57,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (62,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (56,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,67,101,104)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,63)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (61,69,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (58,66,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,68,76,102,105)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (42,54,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64,115)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (47)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (40,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (46)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,74)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (25,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (52)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (51)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (45,110)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,49,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,48)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (29,72,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (50)  1.  Gim Argello (43,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53,79,80,94,95)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. 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).
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. 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.
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 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.
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 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.
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, 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).
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 à Senadora Marina Silva.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. 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.
41. 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.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. 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.
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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
46. 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).
47. 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. 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).
67. 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).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-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, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. 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. 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).
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).



105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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, incisos I e 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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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   (S/PARTIDO) (34,125)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Belini Meurer   (PT) (33,76,78,80,96,116,120)

VAGO (35,85,86,87,98,101,107)

 1.  VAGO (1,31,110)

 2.  Gim Argello   (PTB) (30,96,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,38)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (37,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (37,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,63,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (58,102,105,111,112)

VAGO (56,108)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62,124)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54,119)

 7.  VAGO (61,109)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi   (PSDB) (4,42,115,118,121)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,52)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

João Faustino   (PSDB) (13,48,117,122,123)

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).



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

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 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).
108. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
109. O Senador 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).
110. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 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, incisos I e 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).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
124. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
125. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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) (7,17,23)

Paulo Paim   (PT) (8,18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (17,18,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,15)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (9)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (10)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,13)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,12)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,16)

PDT
Cristovam Buarque (7,20)  1.  VAGO (20)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
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16. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
17. 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).
18. 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).
19. 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).
20. 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).
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, incisos I e 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, incisos I e 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) (6)

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, incisos I e 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).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 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) (26,55,60)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (23)

 2.  César Borges   (PR) (20)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (39,47,48,49,54,59)

Hélio Costa   (PMDB) (39,56,57)

VAGO (38,50,53,58)

Valter Pereira   (PMDB) (39)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (39)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (29,61,62)

Kátia Abreu   (DEM) (35)

Heráclito Fortes   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (34)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Marisa Serrano   (PSDB) (14)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (31)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,28,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,30)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,27,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,17)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (16)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (15)

PTB
Gim Argello (6,33)  1.  Sérgio Zambiasi (33)

PDT
Jefferson Praia (8,13,37,41)  1.  Cristovam Buarque (12,36,42)

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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. 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).
14. 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.
15. 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.
16. 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).
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
23. Em 16.02.2009, 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 Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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).
34. 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.
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador 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, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. 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).
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42. 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).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 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)

Regis Fichtner   (PMDB) (35,43,80)

VAGO (34,68,72,75)

VAGO (10,12,33,77)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  João Faustino   (PSDB) (16,47,60,62,79)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).

(cedida ao PDT)
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,95,99)

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   (S/PARTIDO) (22,41,50,72,105)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Regis Fichtner   (PMDB) (4,100,103)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 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.  João Faustino   (PSDB) (23,27,56,101,102,104)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (53,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).



78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador 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. 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).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
105. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

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
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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   (S/PARTIDO) (11)

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).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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 )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

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) (5)

Romeu Tuma   (PTB) (3)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,2)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (6)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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)

Belini Meurer   (PT) (18,90,92)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 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 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).
82. 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).
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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br



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

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (57,58,68)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (27)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (23)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,26)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (31,47,55,56,67)

Valter Pereira   (PMDB) (1,45)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,43)

Almeida Lima   (PMDB) (42)

 1.  VAGO (48,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (46)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (38,65,66)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (36)

Adelmir Santana   (DEM) (33)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (20)

Sérgio Guerra   (PSDB) (17,61)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (32,63,64)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (35,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,30)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,29)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (19)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,22,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (21)

PTB (5)

Gim Argello (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,16,40)  1.  João Durval (15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).



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

11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
20. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
21. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
23. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
36. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (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 Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
68. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.

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 (77,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,62,67,70,75)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (21,32,49,87)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,63,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,36,46,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (40,47,86)

Gerson Camata   (PMDB) (44,45)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (41,43)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (39,42)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (35,37,81,85)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (26,77,78)

José Bezerra   (DEM) (27,80,84)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

João Faustino   (PSDB) (13,53,56,64,66,83)

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) (25,82)

 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 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. 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).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).



44. 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).
45. 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).
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 Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-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. 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).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).



81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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) (13)

 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, incisos I e 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).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 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



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

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (63)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,69)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,64,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,65,73)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (2,53,56,58,61,72,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,77)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (28,70,71)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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
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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:  VAGO (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

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (15)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
VAGO (17)

 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:  11/08/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.



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

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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
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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.
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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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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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



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

Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS 
 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO  

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE 

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE 

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE 

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE 

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE 

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE 

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO 

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO 

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO 

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO 

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO 

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO 

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO 

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO 

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA 

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA 

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA 

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES 

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV)   

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V)   

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI)   

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII)   

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004 

 
 
 
 
 
 

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@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs 
 



 
 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 
 
 
 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 
 
 
 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 
 
 
 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 
 
 
 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 
 
 
 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

Resolução nº 01, de 2007 – CN 

COMPOSIÇÃO 
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
Presidente: Senador Aloizio Mercadante (Br) 17   

Vice-Presidente: Parlamentar Rubén Martínez Huelmo (Uy) 17 
Vice-Presidente: Parlamentar José Juan Bautista Pampuro (Ar) 17 

                                                       Vice-Presidente: Parlamentar Ignácio Mendoza Unzain (Py) 17                                    

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 16 
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 15 (DEM/SC) 

PSDB 
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT 
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 12 

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)  13 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)14 

                                                  (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 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. 

13 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. 

14 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 

15 O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs 702 e 703, de 

2010, aprovados na sessão de 07.07.2010). 

16 O Senador Neuto De Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secretário Executivo de Articulação Nacional do 

Estado de Santa Catarina, a partir de 5-8-2010. 

17 Eleitos para o segundo semestre de 2010, com designação a partir  de 09 de agosto de 2010, conforme Ofício S/078/2010, de 13.08.2010, lido nessa mesma data. 
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI 
 (Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999) 

 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1 
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 
 

LÍDER DA MAIORIA 
 

HENRIQUE EDUARDO ALVES 
PMDB-RN 

 

 
LÍDER DA MAIORIA 

 
RENAN CALHEIROS 

PMDB-AL 

 
LÍDER DA MINORIA 

 
GUSTAVO FRUET ² 

PSDB-PR 

 
LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 
 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 
 

EMANUEL FERNANDES 
PSDB-SP 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
 

EDUARDO AZEREDO 
PSDB-MG 

(Atualizada em 13.05 .2010) 
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__________________ 

1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão, realizada em 18.08.2001. 

2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos Deputados, datado de 23 

de março de 2010. 
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