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(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 41 minu-
tos e encerra-se às 12 horas e 46 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Há número regimental. 

Declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos. 
A presente sessão especial destina-se a come-

morar o Dia do Corretor de Imóveis, nos termos do 
Requerimento nº 692, de 2010, de autoria do Sena-
dor Gim Argello e do Senador Adelmir Santana, que 
aqui se encontram. 

Convido para compor a Mesa, neste momento, em 
primeiro lugar, o nosso Presidente Nacional do Con-
selho Federal dos Corretores de Imóveis, amigo João 
Teodoro. Por favor, João Teodoro. (Palmas.) 

Convido da mesma forma, para compor a Mesa, 
o Presidente Regional dos Corretores de Imóveis do 
Distrito Federal, o nosso companheiro, vencedor da 
última eleição, Sr. Hermes Rodrigues. Por favor, gran-
de Hermes. (Palmas.) 

Convido para compor a Mesa o nosso ex-Presi-
dente durante tantos anos, que deixou o nosso Creci 
com o maior patrimônio dos Crecis estaduais, nosso 
Prefeito Luiz Carlos Attié. Por favor, Presidente e Pre-
feito. (Palmas.) 

Convido para compor a Mesa, também, o Presi-
dente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Dis-
trito Federal (Sindimóveis), Sr. Geraldo Francisco do 
Nascimento. (Palmas.)

Convido a todos para que, de pé, ouçamos o Hino 
Nacional Brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro.) 

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Agora, a pedido do meu Presidente do Conselho Re-
gional dos Corretores de Imóveis, Creci, o Sr. Hermes, 
e pedindo desculpas também, convido o Sr. José Ge-
raldo da Silva, Presidente do Sindigeci, para compor 
a nossa Mesa, por favor.

Peço que a assessoria coloque uma cadeira e 
peço a todos que não estão compondo a Mesa que 

se sintam nesta Mesa. Está bem, gente? Esta é uma 
sessão de homenagem e nós estamos aqui para jun-
tar, para agregar, para somar, como diz o Hino Nacio-
nal: paz no futuro e glória no passado. Nós já tivemos 
muito disso, não é nosso Presidente?

Então, convido para assumir a Presidência, en-
quanto faço um breve pronunciamento, meu querido 
Senador Adelmir Santana. (Palmas.)

O Sr. Gim Argello deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir 
Santana, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Está com a palavra um dos autores do requeri-
mento desta sessão de homenagem, o Senador pelo 
Distrito Federal, Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Sr. Presidente. 

Estou com um discurso. O Senado tem as suas 
tradições e tenho de fazer um discurso colocado, um 
discurso lido. Vou fazer algumas interpretações, vou 
falar algumas coisas, mas, primeiramente, antes de 
começar, eu gostaria de dizer que estou à vontade, 
estou em casa. Estou em casa, porque comemorar o 
Dia do Corretor de Imóveis, que será no próximo dia 
27, para mim, é comemorar o dia de uma das profis-
sões que abracei e da profissão com que me identifico 
no Distrito Federal. Tenho outras profissões, vocês sa-
bem, como administrador, como bacharel em Direito e 
outras, mas a profissão com que me identifico é a de 
corretor de imóveis. Desde que comecei minha vida 
profissional, eu me identifiquei com ela, porque foi a 
profissão com que ganhei a vida, Senador Adelmir San-
tana, e é a profissão de vários companheiros que aqui 
se encontram, neste auditório, no nosso plenário, no 
Senado da República. Eles foram meus companheiros 
na nossa lide diária, na nossa labuta diária.

Posso citar o nosso eterno Presidente Luiz Car-
los Attié. Hoje, vejo o menino, o jovem Fred, que está 
seguindo os passos do pai. 

Vejo Geraldo Guimarães Leite. Os demais me 
desculpem, mas o maior corretor de imóveis que esta 
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cidade já viu foi o Gegê, o Professor Geraldo Guima-
rães Leite. 

Vejo, aqui, Lucinha. Há quantos anos Lucinha 
e Wilon vêm representando a nossa grande Tagua-
tinga! 

Faço uma citação especial também, pois tenho 
de falar um pouquinho do nosso Ministro, nosso pa-
trono, Arnaldo Prieto. 

Muito obrigado, Ministro Arnaldo Prieto, ao senhor 
que tanto defendeu essa categoria. E quem está se 
avizinhando do senhor é o Getúlio Romão, uma tradi-
ção da nossa cidade de Taguatinga. Getúlio Romão, 
da Imobiliária Ideal. 

Estou sentindo falta, nesta sessão, de quem mui-
to ajudou, da Beiramar Imóveis, o nosso Alberto, que 
ainda não chegou.

Então, Adelmir, posso falar o nome de todos. Não 
vou falar, não, porque ficaram com ciúmes. Eu estou 
vendo que teve gente que ficou com ciúmes, porque não 
falei o nome, ouviu, Adelmir? Já arrumei confusão. 

Mas com todos vocês eu fico muito à vontade de 
estar aqui, falando. Por quê? Porque, há anos, quando 
fomos convidados para integrar uma chapa do Creci, 
do nosso Conselho... E nisso já se vão, deixem-me ver 
aqui... Estou querendo falar muito apressado para vo-
cês, mas lá se vão uns 20 anos. Faz 20 anos, Adelmir 
Santana, que ajudamos, com um pouco de trabalho, 
a organizar a categoria dos corretores de imóveis do 
Distrito Federal. 

Durante esses 20 anos, essa categoria só... E 
hoje passou, com a ajuda dos corretores do Distrito 
Federal, a ser uma categoria que as pessoas todas 
respeitam. Não está no ideal ainda. Não está no ide-
al, como nos Estados Unidos. O João Teodoro está 
lutando para isto, para que seja como nos Estados 
Unidos, onde o corretor de imóvel é aquele em que a 
família americana mais confia, porque cuida do maior 
patrimônio. Muitas vezes, Adelmir – não é o seu caso, 
porque você tem uma coleção gigante de imóveis –, 
aquela família compra só um imóvel, ou, no máximo, 
dois imóveis durante a vida, e aqui estão as pessoas 
responsáveis por indicar o bom investimento, por indicar 
onde a pessoa pode investir com segurança.

No Distrito Federal, pela condição de Capital 
Federal, por ter o maior PIB do País, ou melhor, por 
ter o terceiro maior PIB deste País, com 82 bilhões de 
PIB anualmente, por ter a maior renda per capita des-
te País – quase o dobro da segunda –, por ter locali-
zação privilegiada, ninguém, aqui, com os corretores 
de imóveis – e podemos dizer isso abertamente para 
todo o País, João Teodoro –, ninguém aqui, no Distri-
to Federal, perde dinheiro com imóveis. Ao contrário, 
agora, neste mês ainda, no fechamento das contas do 

semestre passado, o melhor investimento feito no Brasil 
foi em imóvel no Distrito Federal. E isso vai continu-
ar por muitos e muitos anos. Por quê? Porque o novo 
PDOT só autorizou chegar até a 18% da área do Dis-
trito Federal. Isso só vai poder ser mexido novamente 
daqui a dez anos. Então, só se vai crescer, no Distrito 
Federal, 0,6%. Hoje, já temos 17,4% da área ocupada. 
Só poderá ser ocupado mais 0,6%, Presidente Her-
mes, do território do Distrito Federal, do quadrilátero 
do Distrito Federal.

Dizer isso a vocês significa a certeza de que o 
investimento feito no Distrito Federal só tende a valo-
rizar. O metro quadrado – vocês todos sabem muito 
bem os valores –, que até tempos atrás era de R$3 
mil, R$2,8 mil em Águas Claras, hoje já passa dos R$4 
mil, R$4,5 mil. Quando é do Adelmir Santana – mais 
uma vez, brincando com ele –, vai passar dos R$5 mil 
do lançamento, não é, Senador Adelmir?

Então, meus amigos, vejam vocês...
Quem está chegando agora – peço até uma sal-

va de palmas – é outro pioneiro da nossa profissão, o 
Miguel Setembrino, nosso presidente. 

Miguel Setembrino, seja muito bem vindo! (Pal-
mas.)

Miguel, eu ia fazer um discurso lido no plenário 
do Senado Federal, mas estou me sentindo tão em 
casa, cercado pelos companheiros, que estou falan-
do de improviso, citando alguns dados que acho muito 
interessantes.

O nosso aprendizado, nesses vinte e tantos anos 
de profissão, vinte anos ajudando, à frente, partici-
pando, ombreado com o Conselho dos Corretores de 
Imóveis, e isto foi dito numa das palestras a que as-
sisti, Adelmir – isso é muito bom, estou citando você, 
porque é o único que está na Mesa e ainda não tem 
o Creci, mas pode estudar e tirar um Creci, Adelmir, 
ainda está em tempo –, mostra o seguinte: o corretor 
de imóveis, quando ia montar uma imobiliária, colocava 
um telefone, uma escrivaninha, um jogo de cadeiras. 
Até que um dia, o presidente Attié chamou no Creci 
alguém para dizer para os corretores que lá estavam 
o seguinte: se quem vai vender passagem aérea, uma 
agência de turismo, monta uma estrutura melhor, com 
carpete e ar condicionado, para vender passagem aé-
rea, em que a pessoa ganha 0,6% ou 0,8% na venda 
daquele bilhete que custa R$300,00 ou R$500,00, por 
que um corretor de imóveis não pode fazer uma sede, 
por que não pode investir mais nele mesmo e fazer 
uma sede melhor, para que as pessoas que lá forem 
adquirir o seu imóvel tenham condições de fazer esse 
investimento e se sentirem agasalhadas?

Vocês entenderam? Quando forem montar uma 
imobiliária, montem uma imobiliária onde a pessoa, 
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o comprador, o vendedor ou aquele que você admi-
nistra possa se sentir bem naquele ambiente. Este foi 
um dos pequenos ensinamentos, entre outros tantos, 
que eu aprendi nessa gestão do Creci: quando forem 
construir uma imobiliária, façam o melhor. 

Quem me deixou orgulhoso, outro dia, quando fui 
visitá-lo – ele pegou um andar inteiro no Brasil XXI –, 
foi o Gil, da Emplavi. Ele pegou um andar inteiro, va-
lorizando os corretores de imóveis, valorizando o que 
é ter uma boa imobiliária, João Teodoro.

Todos esses corretores de imóveis...
Estou vendo aqui também alguém que tem uma 

boa imobiliária, a Social, que é o Juliano, que está ali.
Parabéns, Juliano! Você está há tanto tempo no 

mercado – outro dia vi as suas instalações também – 
e está bem amparado. E todos vocês.

Sempre coloquei – e durante dez anos, quando 
fui Deputado Distrital, todos os anos realizava uma 
sessão de homenagem aos corretores de imóveis – 
que o corretor de imóveis é dono de 5% do mundo, 
do Brasil, de Brasília. Cinco por cento pertencem aos 
corretores de imóveis. São aqueles que pegam a pes-
soa que tem interesse em comprar ou a que não está 
muito entusiasmada e provam para aquela pessoa 
que o melhor investimento é imóvel, porque ela terá a 
garantia de ter uma continuidade, de dar sequência, 
porque o imóvel é um bem de raiz e, assim, a pessoa 
tem condições de ter o seu patrimônio.

E, dizendo isso, tenho que dizer, presidente João 
Teodoro, mais uma vez, que, em Brasília – e o senhor 
conhece também quase todos pelo nome, posso dizer 
que hoje o senhor está muito mais à frente de Brasília 
e do Brasil, não é, presidente? –, é um orgulho muito 
grande para nós termos o senhor na presidência na-
cional do nosso Cofeci, alguém que sempre ajudou 
tanto Brasília. (Palmas.)

Lembro-me disso, dessa passagem. Quando 
fomos comprar a nossa sede – sempre gosto de lem-
brar disso –, cheguei com um pequeno edital para o 
Luiz Carlos Attiê, um edital que vi nos jornais locais, 
e disse: “Puxa, já tentaram vender duas ou três vezes 
este andar aqui no Conic”. Chamei o presidente Attiê 
e disse: “Attiê, o nosso Creci pode comprar. O Banco 
do Brasil pode fazer essa venda. Vamos comprar?”. O 
Attiê disse: “Gim, mas vamos vender o quê?”. “Vamos 
vender aquela coberturazinha que a gente tinha ali no 
Antônio Venâncio e umas salas na Asa Norte.”

Hoje, tenho certeza de que o Hermes vai fazer 
isso crescer muito mais, porque é competente, é sé-
rio, é trabalhador. 

Estamos muito orgulhoso de você também à fren-
te do nosso Creci. Peço uma salva de palmas para o 

nosso presidente Hermes, que é merecedor, chegou 
lá por méritos. (Palmas.) 

Hoje, estamos com um Creci – não sei, talvez o 
de São Paulo – que tem o maior patrimônio do Distrito 
Federal, o Creci de Brasília. Prova de que o corretor 
de imóveis sabe administrar. Tão bem sabe administrar 
o nosso presidente Attiê que foi administrar a grande 
Cristalina, e hoje está dando um banho na administra-
ção; é tido como o melhor prefeito do Estado de Goiás 
o nosso presidente Luiz Carlos Attiê. Parabéns, pre-
sidente! (Palmas.)

Gente, não vou fazer mais discurso. Já falei o que 
queria falar a vocês. 

Queria dizer a vocês o meu muito obrigado por 
estar no Senado. Vocês sabem que me colocaram aqui 
e que são responsáveis pela minha trajetória política. 
Tenho o maior orgulho de dizer... Quase não venho a 
sessões solenes, mas, quando é para os corretores de 
imóveis, faço questão de estar aqui, porque é a minha 
classe, são as pessoas com as quais me orgulho muito 
de estar. Quem é médico fala isso, quem é advogado 
fala isso, mas eu me orgulho de dizer: sou um corretor 
de imóveis do Distrito Federal, filiado ao nosso Creci 
e ao nosso Cofeci.

Obrigado, gente. 
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM 

– DF) – Parabenizo o Senador Gim Argello pelo pro-
nunciamento e pela vivência que tem no setor, o que 
o credencia para essa exposição.

Passo a S. Exª a Presidência dos trabalhos. (Pausa.)

O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Gim Argello.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Eu gostaria de fazer uma citação. Peço que se sente 
à mesa o Presidente do Secovi, Carlos Hiram. Vamos 
providenciar mais uma cadeira aqui – é possível? Sim, 
por favor. Uma salva de palmas para o nosso presiden-
te do Secovi que está aqui, um lutador da categoria 
também. (Palmas.)

Adelmir, vai dar uma palavrinha? (Pausa.)
O Adelmir vai falar... Pela Liderança, não, mas 

por ser amigo dos nossos corretores de imóveis de 
Brasília, Senador Adelmir Santana. Com a palavra, 
Senador, pela Liderança dos Democratas.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF.Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Gim Argello, signatário do requerimento que 
ocasionou esta sessão de homenagem aos correto-
res, quero saudar também o Presidente do Conselho 
Federal de Corretores de Imóveis, Sr. João Teodoro; 
o Presidente do Conselho Regional de Corretores de 
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Imóveis do Distrito Federal, Hermes Rodrigues de Al-
cântara Filho; o Presidente do Sindicato dos Corretores 
de Imóveis do Distrito Federal, Sr. Geraldo Francisco do 
Nascimento; o Presidente do Sindicato da Habitação 
– Secovi, Carlos Hiram, que acaba de tomar assento 
à mesa; saudar o Prefeito de Cristalina, o Exmº Luiz 
Carlos Attié; saudar também o Miguel Setembrino, que 
aqui está, Presidente da Fecomércio/DF; quero sau-
dar o ex-Ministro de Estado, patrono dessa categoria, 
ex-Parlamentar Arnaldo Prieto, a quem essa categoria 
deve muito; saudar os membros do Conselho Federal 
de Corretores que aqui estão presentes, os membros 
do Sindicato dos Corretores, os membros do Conse-
lho Regional. Enfim, saudar os senhores e senhoras 
corretores que aqui estão, senhoras e senhores con-
vidados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados, 
esta é uma ocasião que merece reflexão de todos nós 
e análise sobre o processo de desenvolvimento que 
o Brasil experimenta hoje. Vivemos um momento mui-
to auspicioso em vários setores da economia. E todo 
movimento desenvolvimentista requer investimento e 
crescimento setorial.

A ideia de um Brasil grande, capaz de atender 
aos anseios de sua sociedade, composta por diversos 
matizes étnicos e estilos de vida diferenciados no que 
se refere ao consumo e à satisfação de suas necessi-
dades, volta a estar presente nos debates políticos e 
econômicos que vivemos.

Para que o Brasil se tornasse este admirável País, 
muitos trabalhadores e prestadores de serviços espe-
cializados atuaram decisivamente. Entre eles, estava 
e está o corretor de imóveis, Sr. Presidente.

Quero, neste pronunciamento, destacar a dinâ-
mica de duas cadeias produtivas vitais para o desen-
volvimento de qualquer economia. São setores nos 
quais os corretores de imóveis atuam fortemente. São 
elas: a do turismo, entendendo por turismo pessoas 
em movimento, pois quando uma pessoa se desloca 
por qualquer meio de um local para outro leva consi-
go todas as suas necessidades de consumo, e isso 
significa que inúmeras outras cadeias produtivas atu-
am para viabilizar o movimento humano; e a outra é 
a cadeia produtiva da construção civil. Ela também é 
fundamental. Sem sua participação no processo, o 
consumo, por incrível que pareça, provavelmente não 
ocorreria, pois faltariam locais e ambientes adequados 
para que as pessoas se encontrassem e transacionas-
sem serviços e mercadorias.

À medida que a sociedade se desenvolve, Sr. 
Presidente, tende a acessar serviços e mercadorias, 
ampliando o nível de satisfação de suas necessidades 
básicas. E, atendendo às expectativas desse cidadão, 

aparece para prestar serviços que demanda um imóvel 
o corretor, esse profissional que é o elo entre o sonho de 
ter um imóvel por parte de um cidadão e as empresas 
que constroem e vendem. É um profissional indispen-
sável porque, à medida que os hábitos e condições de 
vida mudam, o serviço prestado por esse profissional 
se especializa, tornando-o um consultor que ajuda o 
cliente a realizar um sonho, a ter um imóvel de acordo 
com as suas expectativas e condições.

É um profissional que precisa estar permanente-
mente se atualizando, entendendo as mudanças nos 
hábitos de vida e condições de consumo que a socie-
dade brasileira experimenta. Tem que estar focado nas 
mudanças, tem que estar focado no futuro. Esta é uma 
necessidade premente na formação permanente dos 
corretores de imóveis.

Em todas as transações que envolvem espaço 
físico, imóveis e as mais variadas propriedades, o cor-
retor é chamado a participar não apenas como mero 
vendedor ou intermediador, mas como um consultor 
que bem entende a dinâmica intrínseca de cada setor 
de seu mercado, que apresenta peculiaridades bem 
específicas.

Sou um Parlamentar que começou a vida como 
comerciante e tive, ao longo de todos esses anos, 
oportunidade de observar o trabalho desse profissio-
nal, pois fiz inúmeros negócios envolvendo sua parti-
cipação, alugando lojas e ambientes. É um profissional 
nobre e importante para a dinamização da economia 
e a satisfação da clientela, fato que enriquece o rela-
cionamento entre as pessoas.

Sem dúvida, ajudar pessoas a realizar sonhos 
é muito bom. Creio que o corretor, em sua maioria, 
concorda com essa constatação e sente-se realizado 
ao observar o resultado do seu trabalho, pois contri-
bui para o bem-estar social e a alegria do seu cliente. 
Esse é o lado bom, Sr. Presidente, do trabalho dos 
corretores, mas a realidade institucional não coincide 
com a importância social. Suas condições de traba-
lho nem sempre foram favoráveis. V. Exª mesmo disse 
aqui que muitas vezes inicia com uma única cadeira, 
uma única mesa e um telefone. Ainda enfrentam mui-
tas dificuldades. 

Por isso, como Senador, propus recentemen-
te uma emenda à Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, a Lei do Super Simples, a Lei Geral, para 
estender os seus benefícios aos prestadores de ser-
viço de corretagem de imóveis, não aos corretores de 
grandes instituições, grandes imobiliárias, mas aos 
pequenos. Aprovada essa emenda, os corretores po-
derão usufruir das facilidades do Simples Nacional 
(Palmas), muito menos burocrático e mais justo com 
os contribuintes.
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Essa categoria ainda precisa de apoio, pois não 
tem ajuda de custo para plantonistas de imobiliárias 
e construtoras – existe o custo de alimentação e de 
transportes – e tem de cumprir a obrigatoriedade da 
presença de gestores e corretores credenciados em 
qualquer transação imobiliária, o que foi uma conquis-
ta também dessa categoria no Parlamento brasileiro. 
Precisam também de maior agilidade no processo de 
abertura de imobiliárias. 

É necessário diminuir a burocracia do Estado 
brasileiro, para ajudá-los a produzir mais e a crescer 
profissionalmente.

Tenho como preocupação também legislativa pro-
por a ampliação de cursos de tecnólogos com ênfase 
na área imobiliária, uma vez que nesse setor da eco-
nomia a demanda por profissionais qualificados será 
maior na medida em que o País cresce, e a sociedade 
merece um atendimento especializado.

Nesses cursos que proponho, com duração de 
dois ou três anos, os profissionais formados já sairão 
preparados para o mercado de trabalho. Aqui mesmo 
já tivemos algumas reuniões com a direção do setor. 
Nós estamos já em vias de implantação de um curso de 
tecnólogo, na faculdade Senac, que criamos aqui, em 
Brasília, para dar uma melhor formação aos agentes 
imobiliários no futuro. E creio que, brevemente – não 
é, Sr. Presidente Miguel Setembrino? –, isso estará 
evidenciado, porque nós já estamos fazendo todos os 
entendimentos com o Ministério da Educação para o 
registro desse curso de tecnólogo para os agentes 
imobiliários.

A lógica desse processo de formação tecnológica 
está no fato de permitir ao profissional crescer numa 
carreira, podendo, após a formação acadêmica, solici-
tar ao Conselho Regional a alteração de sua categoria, 
ascendendo profissionalmente.

O mercado para o profissional da área imobiliária 
é diversificado e exige conhecimento e capacitação. Isso 
significa que é uma das mais promissoras profissões 
nessa década, que apenas está começando. Eu acho 
que é uma categoria que tende a ter uma ascensão 
profissional cada vez mais marcante.

Sr. Presidente, a luta pela profissionalização da 
profissão de corretor de imóveis começou na década 
de 1930. Desde então, a categoria vem enfrentando 
e vencendo obstáculos políticos e institucionais, ao 
mesmo tempo em que presta relevantes serviços à 
Nação.

Essa trajetória vitoriosa denota o brio, a perseve-
rança e a vontade de participar mais intensamente da 
economia, de gerar riqueza e contribuir para o bem-
estar social. Esses são valores culturais dessa cate-
goria profissional tão importante para as transações 

imobiliárias. E aqui temos homens e mulheres que 
têm verdadeiras marcas dessa luta aqui no Distrito 
Federal e no País.

Brasília, a nossa querida capital, deve muito aos 
corretores de imóveis, pois foi a partir de sua iniciativa 
e contribuição diária que milhões de brasileiros pude-
ram habitar esta cidade. E há uma passagem que já 
foi muitas vezes aqui, em sessões de homenagem, 
lembrada, de que Juscelino Kubitscheck acreditou nos 
agentes imobiliários, nos corretores de imóveis para a 
implantação do País. Em Brasília, ele até é o patrono 
dos corretores de imóveis.

Sua ação intensa e sempre discreta, até invisível 
a olhos desatentos, reverbera, refletindo desejos de 
pessoas que querem adquirir, trocar, alugar, vender, 
transacionar imóveis.

Seu trabalho gera riqueza significativa tanto no 
aspecto financeiro como no aspecto emocional, uma 
vez que ajuda pessoas a realizarem sonhos. No nosso 
País, o sonho do imóvel próprio é algo indescritível, e 
ele só se realiza depois de muitos outros requisitos, 
com a participação do corretor, porque essa foi uma 
conquista dos corretores, através de legislação apro-
vada no País.

Hoje celebramos mais um Dia do Corretor de 
Imóveis. Nesta sessão solene, reverencio a todos os 
profissionais dessa honrada categoria, conclamando-
os para um momento de grande responsabilidade cí-
vica e vital para o futuro de nossa cidade, que são as 
eleições de outubro próximo. Está na hora de todos 
nós nos envolvermos com isso. Não vamos deixar a 
política como sendo coisa secundária. Não é. É primá-
ria. A política é muito importante para não ter o envol-
vimento de uma categoria que tem tanto contato com 
as pessoas e com a sociedade, e a importância que 
ela exerce sobre todos nós.

Portanto, desejo aqui também conclamar os se-
nhores. Envolvam-se, procurem saber quem são os 
candidatos que estão disputando, analisem os can-
didatos, participem, falem com seus amigos e com 
seus clientes da importância da política. O Brasil fez 
a opção pela política representativa. Não adianta. Va-
mos ter vereadores, prefeitos, deputados, senadores, 
presidente. De nada adianta a omissão, porque, cada 
vez que nós nos omitimos, esses espaços são ocu-
pados mais facilmente por aqueles que, muitas vezes, 
não nos representam, não têm perfil e não têm capa-
citação para o exercício da vida pública. Muitas vezes, 
usam a vida pública para outras intenções e não para 
representar bem a população dos seus Estados e do 
nosso País.

Portanto, quero concluir, Sr. Presidente.
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Naquele momento, todos os corretores poderão 
dar mais uma grande contribuição para a nossa ci-
dade – naquele momento, eu me refiro à eleição – e 
para a democracia, escolhendo representantes polí-
ticos que tenham interesse real em melhorar a nossa 
capital, trabalhar para gerar mais empregos, diminuir 
os impostos e investir na qualificação profissional, para 
que tenhamos mais oportunidades de crescimento e 
geração de riqueza e, consequentemente, uma vida 
melhor para todos nós brasileiros.

Salvem os corretores de imóveis! E até 3 de ou-
tubro!

Um grande abraço e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Nós que agradecemos, nobre Senador Adelmir Santa-
na, suas palavras sobre esta tão laboriosa categoria, 
que é a categoria de corretores de imóveis.

Para vocês terem ideia, nós estamos dentro do 
sistema TV Senado, Rádio Senado, e, há pouco, me 
liga um Senador do nosso Partido, que tenho muito 
orgulho de liderar, que é o nosso PTB, e me diz: “Gim, 
você citou vários. Você realmente conhece todos que 
estão em plenário?”. Eu gostaria de responder a ele, 
ao vivo, que me perguntou. Eu gostaria de fazer uma 
citação. Só para ter uma ideia, Luiz Claudio Nasser, 
quem me ligou agora há pouco... Só para... A dúvida 
que o Senador João Vicente Claudino colocou.

Luiz Claudio Nasser, meu amigo que tantos ser-
viços tem prestado ao Creci, nosso muito obrigado 
pela sua presença. Gostaria de falar também do nos-
so querido Saulo Côrtes. Muito obrigado, Saulo. Do 
Leon. Obrigado, Leon. Obrigado por tudo, a você que 
tanto serviço prestou. Sena, sei que você está na luta 
agora, não é, José Sena? Obrigada, Zé, que tanto 
está fazendo pelo nosso Creci atualmente. Parabéns! 
Gostaria de fazer referência também ao Paulo. Quan-
tos anos de luta, não é, Paulo? Quarenta e seis anos 
de luta. Lucinha, de você não posso nem falar, não é, 
Lucinha?

E o Wilon Wander Lopes, o Miguel Setembrino... 
Grande Bispo, tive orgulho de ser amigo do Bispão, 
seu pai, que tão bem representa a nossa categoria, é 
um lutador pela nossa categoria. Antônio Bispo. Muito 
bem, Antônio Bispo.

Faço uma citação especial do Getúlio, de quem 
falei agora há pouco. Queria falar do Oswaldo. Oswal-
do, parabéns, você que também é da velha-guarda de 
corretores de imóveis aqui da nossa cidade. Vou fazer 
referência também a José Airton. José Airton, quantos 
anos? Você está lutando e ajudando tanto esta nova 
gestão do Creci. Parabéns, José Airton. Abraços para 
a família inteira. Marco Antônio, Lindolfo... Puxa vida, 
quanta luta! Estou vendo ali agora o Raminho. Vamos 

chamar de Raminho. Quantos anos de luta, não é Ra-
minho? Não é brincadeira não. Quanto tempo. Gostaria 
de citar, aqui no Senado, todos, entendeu, Presidente. 
Vieram aqui prestigiar mais uma vez a nossa categoria. 
Obrigado, obrigado, obrigado.

Marco Antônio. Já falei de Marco Antônio, do 
Gegê, o Getúlio. Já falei do Gegê, do Miguel... Vou fa-
lar de todos então, está bem? Eu cito todos aqui. Vou 
falar da Elizabeth, mais uma. Elizabeth, obrigado pelo 
tanto que tem ajudado a nossa categoria. É nossa con-
selheira, nossa gestora. 

Para terminar as citações, vou pedir para fazer 
uso da palavra brevemente – estamos chegando ao 
horário de almoço, mas não poderia deixar de escu-
tá-lo em uma sessão como esta – o ex-Presidente do 
Conselho, mas na condição de Prefeito da cidade de 
Cristalina, que tão bem representa. Agora há pouco, 
Adelmir Santana – muito bem, 2524, deixe-me falar – 
falou que os corretores de imóveis têm de participar 
mais das eleições, e têm mesmo. 

São pessoas preparadas, sérias, que conhecem 
como ninguém suas comunidades. Esse chamamento 
nós vamos fazer forte para esta eleição e vamos fazer 
mais forte ainda para a eleição de 2014. Então, em 
2014, vamos lá: vai ser a vez do corretor de imóveis. 
E a prova de que é bom gestor é que nós temos Luiz 
Carlos Attié na Prefeitura de Cristalina. 

Por favor, Presidente. 
O SR. LUIZ CARLOS ATTIÉ – Obrigado, Pre-

sidente. 
Eu queria fazer um agradecimento especial ao 

Presidente da Mesa, o querido Senador Gim Argello, 
nosso companheiro; ao Presidente João Teodoro da 
Silva, Presidente do Conselho Federal de Corretores 
de Imóveis; ao Presidente Hermes Rodrigues de Al-
cântara; a todos da Mesa, enfim, ao Carlos Hiram, ao 
Geraldo Nascimento, ao Presidente do Sindigeci, José 
Geraldo, aqui presente, e cumprimentar a todos; ao 
Ministro Arnaldo Prieto, pois sem a sua ousadia e a 
sua coragem os corretores de imóveis não teriam essa 
profissão. Há quarenta e dois anos, colocou embaixo 
do seu braço um projeto de lei – então, um sonho – e 
o transformou em realidade. 

Mas, Presidente, sou corretor de imóveis por obra 
do otimismo. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, e por 
lá passava um corretor de imóveis de nome Calil Daher, 
na época, sempre na agência do Banco, muito feliz e 
muito receptivo. Passava e contagiava a todos ali com 
aquele seu entusiasmo. Por várias vezes, perguntáva-
mos o que ele fazia. Um dia ele revelou: “Eu transformo 
sonhos em realidade. Eu sou corretor de imóveis”. Isso 
causou em mim um impacto muito grande. 
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E é assim que é o corretor de imóveis. É assim 
que o corretor de imóveis exerce a sua profissão. É 
assim que o corretor de imóveis deve sair da sua pro-
fissão, sempre que necessário, para ajudar as pesso-
as a sonhar – a sonhar e a realizar sonhos, sonhos 
da casa própria e sonhos de desenvolvimento. E foi 
assim que eu me entusiasmei. Fui e voltei... Depois de 
16 anos na Presidência do Creci, estou exercendo o 
cargo de Prefeito da minha querida Cristalina, cidade 
que me viu nascer. 

Mas queria fazer uma homenagem muito es-
pecial ao nosso Presidente, hoje, da Mesa, Senador 
Gim Argello. 

Queria dizer, Senador, da grande satisfação que 
tenho de presenciar sua trajetória; e da grande satisfa-
ção que tive ao conhecê-lo. Meu pai, que era amigo do 
seu pai, Paulo Argello, de saudosa memória, naquele 
instante, naquela época... (Palmas.) Naquela época, 
meu pai – que se vivo estivesse completaria cem anos 
–, entusiasmou-se com você. Você tinha menos de vin-
te anos. Entusiasmou-se. Você chegava à minha casa 
com uma pasta bem grande e começava a medir a 
sala em que estava, a olhar o pé-direito e a falar so-
bre o desenvolvimento por que passaria aquele bairro, 
naquela época, o Guará II. Você vislumbrava o futuro, 
que está acontecendo hoje na nossa cidade. 

Então, esse seu entusiasmo, essa sua vontade 
de fazer as coisas o trouxe até o Senado. Essa sua tra-
jetória foi vislumbrada pelo meu pai, talvez pela idade, 
pela experiência. Ele dizia: “Esse vai longe; esse com 
certeza vai muito longe, pode acreditar”. 

Então, Senador, quero dizer: você, juntamente 
com nosso amigo, Senador Adelmir Santana, compar-
tilha essa proposta, tradicionalmente. E quero mandar 
um abraço para os funcionários do Creci que estão ali, 
todos elegantemente acompanhando a sessão, repre-
sentados ali pelo Rhanne. 

Então, Senador, o senhor, com mais esta home-
nagem, pode ter certeza de que esse exército de 200 
mil corretores pelo Brasil... E aí tomo a liberdade, meu 
presidente João Teodoro da Silva, de falar pelo senhor: 
quero dizer que o senhor, Senador, tem um exército 
de 200 mil corretores de imóveis do Brasil todo à sua 
disposição, juntos com o senhor, para acompanhar a 
sua trajetória. Não é nenhuma novidade para mim o 
senhor estar – aqui, na Presidência da Mesa, hoje –, 
sendo um dos maiores Senadores da República e um 
orgulho para a nossa profissão, um orgulho para Bra-
sília. Quero dizer que os corretores de imóveis estão 
sempre juntos com o senhor. Perdemos um corretor 
no mercado, mas ganhamos um grande aliado na 
Casa que faz as leis, representando não só a profis-
são dos corretores de imóveis, mas também aqueles 

mais oprimidos e aqueles que têm necessidade de 
oportunidades.

O senhor me dizia que o corretor de imóveis tem 
de abrir caminho; tem de ousar; tem de buscar; e, ao 
dirigir uma Casa de leis como esta, o senhor tem de 
abrir as oportunidades para que todos também consi-
gam as suas oportunidades e cheguem ao estrelato.

Parabéns, Gim – se me permite falar assim, dis-
pensando a liturgia do cargo –, parabéns, amigo Gim! 
Quero sempre continuar aplaudindo-o, como corretor 
de imóveis, como amigo e seu fiel escudeiro.

Muito obrigado a todos.
Viva o corretor de imóveis, sempre! Parabéns! 

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Continuando a nossa sessão, agradeço as palavras 
carinhosas do nosso ex-Presidente e Prefeito Luiz 
Carlos Attié. E gostaria de lembrar, também, o nosso 
querido Zequinha, que não está no nosso meio mais. 
Peço uma salva de palmas. (Palmas.) Nosso ex-Pre-
sidente, uma pessoa que tanto nos ajudou.

Gente, quanto às palavras do Attié, lembrei-me 
aqui: quero fazer uma prestação de contas da minha 
passagem aqui no Senado. Há três anos, assumi a fun-
ção de Senador. Houve Senador – sem querer criticar 
os que passaram – que passou aqui no Senado e que, 
durante oito anos – lembrei, porque vi, agora, há pouco, 
a nossa coordenadora da Mesa, a nossa Diretora, Drª 
Cláudia –, conseguiu apresentar alguns projetos de lei, 
mas que não fez nenhuma lei, nenhuma.

Só para os senhores terem uma ideia, só neste 
ano, da nossa autoria, o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva... Tenho muito orgulho de ser seu 1º Vice-Líder 
aqui no Senado da República. O Líder é Romero Jucá, 
que é um grande líder. Sou o 1º Vice-Líder. Sou líder 
do meu partido e 1º Vice-Líder do Governo do Senhor 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Presidente já sancionou da nossa autoria, este 
ano, para ajudar a todos, desde os taxistas. Prorroguei 
o IPI do taxista, emenda nossa, até 2015. Como sa-
bem, quem tem necessidades especiais não paga IPI 
de táxi. Foi uma lei de minha autoria.

Se eu for lembrar todas aqui, vou-lhes dizer, já 
passam de uma dúzia as leis aprovadas. Acabei, ago-
ra, há pouco, com a carta-frete, com que neste País se 
tomava dinheiro de caminhoneiro – que era obrigado 
a abastecer em determinados locais, Presidente Her-
mes. Acabou isso. Já é uma lei nossa sancionada pelo 
Presidente da República, a lei da carta-frete. 

O Nilo – quantas leis, não é, Nilo? –, na semana 
passada mesmo, comunicou que consegui: coloquei 
na LDO, e o Presidente da República sancionou, Presi-
dente João Teodoro, que o Fundo Nacional de Cultura 
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não pode mais ser contingenciado. Para terem idéia, 
todos os artistas deste País querem vir a Brasília, para 
me prestar uma homenagem. Quer dizer, não preci-
sa prestar homenagem, não. Estou aqui para isto, Sr. 
Presidente: para trabalhar por todas as categorias, 
por todo o País e, principalmente, para aqueles que 
mais necessitam de alguém que, como eu, veio de 
cidade-satélite – bem se sabe disso –, que trabalhou 
a vida toda e que sabe das necessidades daqueles 
que precisam ter alguém na Câmara, no Senado e 
Deus sabe onde. 

Quando o Presidente Attié falou, agora, há pouco, 
“sabemos aonde você vai”, digo que não sei, não. Es-
tou trabalhando gente; vamos indo. Estou trabalhando. 
Enquanto tiver o apoio dos corretores de imóveis, Sr. 
Presidente João Teodoro, vamos trabalhando para o 
nosso País, porque este é o País que está dando cer-
to. Agora os corretores de imóveis estão vendo isto: 
que, no mercado imobiliário e em todos os setores, 
este é o País que está dando certo. Por quê? Porque 
o País todo... Hoje temos muito orgulho de dizer que 
somos brasileiros, sim; que estamos investindo em 
portos, estádios, aeroportos, ferrovias, hidrovias e, 
mais do que isso, em educação. Estamos preparando 
uma nova geração, para realmente ser muito melhor 
do que a nossa.

Convido para fazer uso da palavra – ele que é 
o nosso Presidente Nacional – João Teodoro. (Pal-
mas.)

O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Bom-dia 
a todos. 

Quero iniciar este pronunciamento, Senador, agra-
decendo a Deus a oportunidade de estar aqui, mais 
uma vez, representando a nossa categoria profissio-
nal e podendo pronunciar-me da tribuna desta Casa, 
que tem sido de grande significação para o desenvol-
vimento, para a evolução de todos nós, corretores de 
imóveis do Brasil.

Cumprimento inicialmente nosso Senador Gim 
Argello, que, em companhia do Senador Adelmir San-
tana – que cumprimento também, neste momento –, 
providenciou, como sempre tem feito, um requerimento 
junto a este Senado Federal para que os corretores de 
imóveis do Brasil sejam homenageados pela passagem 
da sua data magna, dia 27 de agosto. 

Isso é muito importante para nós, Senador, prin-
cipalmente sendo V. Exª corretor de imóveis inscrito 
no sistema Cofeci e Creci e conhecedor absoluto de 
toda a história de luta dos corretores de imóveis por 
este Brasil todo – muito especialmente aqui, no Distrito 
Federal, onde iniciou sua militância como corretor de 
imóveis. V. Exª depois representou a categoria profis-
sional, politicamente, como Deputado Distrital e, agora, 

como Senador, que realmente orgulha muito a nossa 
categoria. Fico muito feliz de estar, neste momento, 
sendo presidido nesta sessão por V. Exª. (Palmas.)

Quero cumprimentar, mais uma vez, então, o 
Senador Adelmir Santana, que também tem sido um 
baluarte para a categoria dos corretores de imóveis. Só 
quero fazer uma ressalva aqui, com a vênia do Sena-
dor Adelmir Santana. Ele disse, no seu discurso, que 
os corretores de imóveis tiveram uma grande vitória, 
Senador Argello, ao conseguirem sua regulamentação 
profissional. Corrijo, dizendo que tivemos de fato uma 
grande vitória, mas que a vitória maior foi da socieda-
de brasileira, que hoje conta com profissionais de al-
tíssimo nível fazendo acontecer o mercado imobiliário 
brasileiro. (Palmas.)

Cumprimento, também, o nosso eterno Ministro e 
patrono, Dr. Arnaldo Prieto, que está nos prestigiando 
mais uma vez. O Ministro Arnaldo Prieto tem realmente 
uma grande responsabilidade por tudo o que acontece 
no mercado imobiliário brasileiro, porque foi por meio 
dele, como Ministro do Trabalho, que conseguimos a 
regulamentação da profissão, pela segunda vez, através 
da Lei nº 6.530. Para aqueles que não conhecem, é de 
autoria dele o texto da recomendação ao Presidente 
da República para que fosse mandada a mensagem 
sobre a Lei nº 6.530, já que a Lei nº 4.116, que primei-
ro regulamentou a nossa profissão, em 1962, estava 
sendo derrogada, porque considerada, na ocasião, 
inconstitucional, por vários aspectos que não vêm ao 
caso citarmos agora. E o sistema Cofeci/Creci, naquela 
ocasião, Senador Argello, já estava bastante avançado 
em desenvolvimento e, inclusive, em patrimônio. Se 
simplesmente tivéssemos derrogado a Lei nº 4.116, 
perderíamos todo o trabalho de evolução da categoria 
até aquele momento e não teríamos como estar hoje, 
aqui, comemorando os nossos 48 anos de fundação 
legal. Isso nós devemos, sem dúvida alguma, ao nos-
so eterno Ministro e patrono da categoria, Dr. Arnaldo 
Prieto, que nos honra com a sua presença.

Muito obrigado, Ministro Arnaldo Prieto. 
Quero cumprimentar, também, os nossos colegas 

Hermes Alcântara, presidente do Creci, que assumiu, 
com galhardia, a presidência desse Conselho Regional 
e tem feito um brilhante trabalho. O Conselho Federal 
tem acompanhado de perto, porque estamos juntos 
ali no mesmo prédio. Toda semana temos tido contato 
direto e temos sabido que esse Conselho Regional re-
almente está fazendo jus à representação que tem da 
categoria profissional dos corretores de imóveis aqui, 
no Distrito Federal, sem contar a representação que 
exerce o presidente Hermes também em nível nacio-
nal, por meio de outras entidades. 

Muito obrigado, Hermes, pelo seu trabalho.
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Quero cumprimentar o Sr. Geraldo Francisco do 
Nascimento, presidente do Sindimóveis, outra instituição 
tradicional aqui no Distrito Federal, que tem buscado 
o seu reerguimento. Neste momento, aproveito para 
cumprimentar o José Geraldo, Presidente do Sindige-
ci, outra instituição sindical. E quero deixar um apelo a 
essas duas instituições, que representam segmentos 
dos nossos queridos corretores de imóveis do Distrito 
Federal, no sentido de que voltem logo a trabalhar em 
conjunto, para que tenhamos condições de, fundindo 
essas duas instituições, ter uma representação sindi-
cal no Distrito Federal que possa ser enaltecida Brasil 
afora como a verdadeira representação dos corretores 
de imóveis. Deixo esse apelo aos nossos dois colegas. 
Aliás, Geraldo e Geraldo – isso já é bastante signifi-
cativo –, o Geraldo do Nascimento e o José Geraldo. 
Acho muito relevante isso.

Quero cumprimentar também o meu querido ami-
go particular, hoje Prefeito de Cristalina, que iniciou a 
sua vida... Aliás, iniciou a sua vida, não; ele teve toda 
a sua vida baseada no mercado imobiliário, como cor-
retor de imóveis de grande sucesso, sendo Presidente 
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui 
por seis gestões – um recorde. Hoje, com certeza, vive 
uma nova etapa de vida, mas teve grande relevância na 
organização e na evolução dos corretores de imóveis 
no Distrito Federal, e no Brasil também, na condição 
de conselheiro federal, integrante da diretoria do Con-
selho Federal de Corretores de Imóveis. 

É um prazer tê-lo aqui conosco, Attié.
E quero cumprimentar o Miguel Setembrino, que 

é um ícone dos corretores de imóveis aqui no Distri-
to Federal e, em nome dele – com a permissão dele, 
naturalmente –, estender esse cumprimento a todas 
as figuras ilustres da nossa categoria profissional que 
estão presentes neste momento. Digo todas as figuras 
ilustres porque todos vocês são figuras ilustres natu-
ralmente, porque o corretor de imóveis é figura ilustre 
na evolução da nossa Nação, tanto do ponto de vista 
social, como econômico e político. E, por meio do Mi-
guel Setembrino, faço esse cumprimento a todos os 
senhores corretores de imóveis e senhoras correto-
ras de imóveis, porque essa categoria merece, sem 
dúvida alguma, a consideração de toda a sociedade 
brasileira pelo trabalho que tem desenvolvido em prol 
da evolução da nossa Nação.

Cumprimentando a todas as senhoras e senho-
res, inicio um rápido pronunciamento dizendo, Senador 
Gim Argello, que iniciei a minha carreira de corretor de 
imóveis em 1972 – já se vão alguns aninhos. E, em 
1983, resolvi assumir alguma posição na representa-
ção da nossa categoria profissional. Iniciei como pre-
sidente do Jornal Imobiliário, que tínhamos na época 

no Estado do Paraná. Depois, assumi a presidência 
do sindicato, a presidência do Creci; e, hoje, estou 
na presidência do Conselho Federal dos Corretores 
de Imóveis. E me sinto realmente muito orgulhoso de 
todo o trabalho que temos feito pela evolução dessa 
categoria, porque sabemos das dificuldades que en-
frentamos no início do nosso trabalho.

Quando iniciei meu trabalho como corretor de 
imóveis – não me envergonho de dizer isto –, por inú-
meras vezes, ao visitar pessoas que poderiam ser 
nossos clientes, tivemos a porta simplesmente batida 
na cara, porque o corretor não tinha o reconhecimento 
da sociedade brasileira. Hoje, graças a Deus, não se 
ouve ninguém na categoria profissional dizer que teve 
recusa em ser atendido por quem quer que seja na 
sociedade brasileira, porque a categoria está definiti-
vamente consolidada como uma categoria respeitável 
perante a sociedade brasileira. 

Desde que iniciamos os nossos trabalhos na re-
presentação da nossa categoria profissional, temos 
tentado sensibilizar o Governo Federal brasileiro, os 
governos estaduais e os governos municipais da im-
portância, da relevância dos profissionais corretores 
de imóveis para o desenvolvimento econômico, social 
e político da Nação. 

Desde 1986, Senador Argello, iniciamos um traba-
lho de divulgação do que representa a cadeia produtiva 
da construção civil no Produto Interno Bruto brasileiro. 
Detectamos que, naquela ocasião, já representávamos 
cerca de 15% do Produto Interno Bruto brasileiro. Hoje, 
temos segurança absoluta de que a cadeia produtiva 
toda da construção civil representa mais de 18% do 
Produto Interno Bruto brasileiro, sendo que, nos seg-
mentos da habitação, das construções comerciais e 
das construções industriais, que são os segmentos em 
que atuam mais fortemente os corretores de imóveis, 
já representamos mais de 7% do Produto Interno Bru-
to. Li recentemente uma notícia de que, neste ano de 
2010, é possível que venhamos a registrar uma par-
ticipação da ordem de 13% do Produto Interno Bruto. 
Isso é extremamente significativo para todos nós, cor-
retores de imóveis. 

Esse trabalho de divulgação da nossa partici-
pação efetiva no desenvolvimento econômico, social 
e político da Nação vem sendo feito, portanto, desde 
1986, por todos os demais segmentos representativos 
da nossa categoria profissional, tanto os corretores 
autônomos, os profissionais liberais, como os empre-
sários do mercado imobiliário brasileiro, as imobiliárias. 
Conseguimos, finalmente, Senador Argello, em 2004, 
sensibilizar o Governo Federal. Felizmente, na gestão 
do Presidente Lula, nós conseguimos fazer com que 
o Governo Federal reconhecesse a importância do 
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segmento da construção civil para o desenvolvimento 
particularmente econômico da Nação. E foi graças a 
esse reconhecimento que nós conseguimos passar 
ao largo da crise financeira internacional, porque eu 
atribuo, sem nenhuma sombra de dúvida, ao segmen-
to da construção civil, que é movimentado no Brasil 
inteiro pelo trabalho dos corretores de imóveis, o fato 
de nós termos conseguido passar ao largo dessa cri-
se financeira internacional que, ainda hoje, ainda hoje, 
prejudica países da Europa, da Ásia, América do Nor-
te. Temos andado e constatado as dificuldades que 
alguns países têm sentido em função ainda da crise 
financeira internacional. Mas nós, aqui, passamos ao 
largo dessa crise, porque o trabalho dos corretores de 
imóveis, juntamente com a cadeia produtiva da constru-
ção civil, conseguiu fazer com que a nossa economia 
caminhasse serena, tranquila, sem qualquer proble-
ma. E, particularmente, no setor da construção civil, 
nós não tivemos nem como falar em crise, porque, ao 
contrário de manter, como em 2009, nosso PIB, que 
permaneceu estabilizado, nós crescemos no segmen-
to da construção civil, no segmento da intermediação 
imobiliária, graças ao nosso trabalho.

Então, nós devemos, neste momento, fazer esse 
enaltecimento. Por meio da Lei nº 10.931, de agosto 
de 2004, reativaram-se no Brasil os financiamentos 
imobiliários, que haviam sido paralisados há muitos e 
muitos anos. Nem o setor privado, nem o setor público 
davam atenção aos financiamentos imobiliários no Bra-
sil. A partir da edição dessa lei, que teve seus efeitos 
enfatizados a partir do ano de 2005, nós começamos 
a recuperar o mercado imobiliário brasileiro e tivemos 
uma mobilização absolutamente inédita de financia-
mentos habitacionais e financiamentos imobiliários no 
Brasil, de um modo geral, a partir de 2005. 

De modo que, num crescente desde 2005 até 
aqui, neste ano de 2010, com toda segurança, nós de-
veremos movimentar no mercado imobiliário brasileiro 
mais de R$200 bilhões em giros do mercado imobi-
liário, sendo que R$100 bilhões desses, com toda a 
segurança, serão movimentados a partir dos financia-
mentos habitacionais da Caixa Econômica Federal e 
de todos os bancos privados que hoje estão atuando 
no mercado de financiamentos habitacionais. E isso 
tudo, naturalmente, em função do trabalho dos corre-
tores de imóveis, através de seus vários organismos 
representativos, através dos seus vários segmentos, 
que forçou a barra durante todos esses anos para que 
houvesse o reconhecimento do Governo Federal para 
a nossa importância social, econômica e política.

Por isso, Senador Gim Argello, neste momento, 
com todo esse pessoal que nos prestigia, com todos 
esses corretores de imóveis que estão aqui neste 

momento, mas que, também, pelo Brasil afora, estão 
vendo, neste momento, a transmissão pela TV Sena-
do, nós temos a segurança de dizer que os corretores 
de imóveis do Brasil são uma categoria sedimentada 
como uma das mais importantes para a evolução so-
cial, econômica e política do nosso Brasil. 

E, com essas palavras, eu quero encerrar, para-
benizando, mais uma vez, V. Exª e o Senador Adelmir 
Santana, que tão diligentemente fizeram com que nós 
tivéssemos o privilégio de estar nesta sessão, homena-
geando os corretores de imóveis; e todos os corretores 
de imóveis do Brasil por mais um ano de regulamen-
tação profissional, completando, neste ano de 2010, 
48 anos de regulamentação legal.

Que Deus abençoe a todos nós!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

É sempre bom escutar o nosso presidente nacional. 
Aproveitando as palavras dele e a lembrança do nos-
so presidente Hermes, que falou: “Gim, você não fez 
referências às leis que você aprovou”. Eu fui Relator 
nacional – ele me fez lembrar – do Minha Casa, Minha 
Vida, quando relatei e expliquei aos demais a impor-
tância para o mercado de um projeto como o Minha 
Casa, Minha Vida. Quem foi o Relator aqui no Sena-
do – e conseguimos aprovar numa velocidade muito 
boa – foi um corretor de imóveis. (Palmas.) Por quê? 
Para explicar isso para o mercado e explicar aos ou-
tros Senadores a importância de todo o País investir 
no mercado imobiliário.

Esses dados que o senhor coloca, de 7% do PIB, 
para vocês terem uma idéia – Cesalpino, sabe o que 
acontece? –, no México, onde era 4% há dez anos, 
hoje está em 19%. O Brasil vai num crescimento... 
Nos próximos dez anos, é certeza de que o mercado 
só tende a crescer, só tende a expandir-se. Então, os 
senhores todos... Desculpem-me os que eu não citei. 
Citei o Fred, o Juliano... Vocês todos. Desculpem-me 
os que eu não citei. Foi indelicadeza minha. Peço des-
culpa porque todos merecem ser citados aqui.

Presidente, o índice de crescimento no mercado 
nos próximos dez anos, Geraldo, é isso mesmo, é um 
crescimento gigantesco. O PIB dos Estados Unidos 
no mercado imobiliário, com todas as quedas que eles 
tiveram, passa dos 50%. O nosso não chegou a 10%, 
Fred. Então esse é o mercado. Vocês estão na hora 
certa, no momento certo.

Não poderia deixar de dizer que passou há pou-
co aqui o Senador Cristovam Buarque, que foi autor 
da Lei nº 1.463, a pedido, na época, do nosso Creci, 
para que os corretores pudessem ter acesso a todos 
os dados de Terracap, dos cartórios – lembra-se disso, 
presidente? Então, devemos agradecer também ao nos-
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so Senador de Brasília, Senador Cristovam Buarque, 
que não está presente, mas a quem peço uma salva 
de palmas, pois já ajudou muito a nossa categoria e é 
um grande Senador. (Palmas.)

O Presidente Attié me lembra de que o projeto 
Minha Casa, Minha Vida não incluía as cidades com 
menos de 50 mil habitantes. Na época, fiz uma emenda 
e coloquei todas as cidades... Pois a grande maioria 
dos nossos 5.428 Municípios do País, quase 5 mil, não 
estavam inclusos no Minha Casa, Minha Vida, porque 
tinham menos de 50 mil habitantes. Fiz uma emenda, 
de nossa autoria, que se tornou lei também, para incluir 
no Minha Casa, Minha Vida as cidades com menos de 
50 mil habitantes, o que, hoje, é uma realidade, por-
que isso não para mais. São 2 milhões de casas, são 
4 milhões de casas, e assim vai, porque todo brasileiro 
merece e precisa ter o seu teto.

O déficit habitacional no País ainda hoje passa 
dos 10 milhões de moradias. No Distrito Federal, para 
vocês terem uma ideia, na lista do Idhab, que é uma 
referência da Codhab hoje, depois de fazerem a Lista 
Limpa, hoje ainda há 360 mil inscrições. Então, olha o 
trabalho que os corretores de imóveis ainda têm para 
atender, Luiz Carlos!

Dizendo essas palavras a vocês, a pedido do Cre-
ci, vou apresentar um projeto também para o carro do 
corretor de imóveis ter também o desconto do IPI – o 
Hermes colocou muito bem isso, Sr. Presidente, é as-
sim que se faz. (Palmas.) Vamos construir esse projeto. 
Vou chamar vocês para acompanhar nas comissões 
e ver se conseguimos essa vitória. Então, vamos lutar 
por isso também.

Agradecendo a cada um de vocês de modo muito 
especial, e cumprida a finalidade desta sessão, agra-
deço às personalidades que nos honraram com seus 
comparecimentos. Peço desculpas por não estar sen-
tado à Mesa, mas é o patrono da nossa categoria, ao 
nosso querido Ministro Arnaldo Pietro. 

Muito obrigado, Ministro Arnaldo Pietro, esta ca-
tegoria lhe deve muito. Muito obrigado.

A todos vocês o nosso muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 46 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 5 minu-
tos e encerra-se às 15 horas e 45 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 1.151, 
de 18 de agosto de 2010, do Ministro de Estado da 
Saúde, encaminhando informações em resposta ao 
Requerimento nº 281, de 2010, da Senadora Lúcia 
Vânia. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. no 259/2010 – GSTJER

Brasília, 5 de agosto de 2010

Senhor Presidente,
No último dia 4 do corrente mês participei da reu-

nião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, conforme cópia anexa da lista de presença, assim 
como, na mesma data, registrei a minha presença na 
sessão deliberativa ordinária das 14 horas, no painel 
do Plenário.

Todavia, em virtude de compromisso externo inadiá-
vel, não tive condições de participar das votações nominais 
que ocorreram na referida sessão, em razão do que solicito 
a V. Exª autorizar, para os efeitos regimentais, o registro da 
minha justificativa. – Senador Tasso Jereissati.

Ata da 147ª Sessão, Não Deliberativa 
 em 23 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Geraldo Mesquita Júnior.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – 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 pre-
visto, determinou o arquivamento definitivo da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 43, de 2000, tendo como 
primeiro signatário o Senador Julio Eduardo, que modifica 
a redação dos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição Federal, 
para definir a titularidade das águas subterrâneas. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 776, de 2010, na origem, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 1.465, de 2010, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, 
referente ao acolhimento da proposta de realização de 
inspeção para verificar a legalidade da decisão da Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sobre a ex-
tinção do Contrato 031-88/DT (TC 013.725/2010-6).

É o seguinte o Aviso:

Aviso no 776 – GP/TCU

Brasília, 11 de agosto de 2010

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 902 (SF), de 19-5-2010, 

relativo a pedido de informação formulado pela Co-
missão de Serviços de Infraestrutura (Requerimento 
no 247, de 2010), autuado neste Tribunal como TC-
013.725/2010-6, encaminho a Vossa Excelência, para 
conhecimento, cópia do Acórdão no 1.465/2010 (acom-
panhado dos respectivos Relatório e Voto), proferido 
pelo Plenário desta Corte de Contas, na Sessão de 
23-6-2010, ao apreciar o mencionado processo.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – O Aviso nº 776, de 2010, será juntado ao pro-

cessado do Requerimento nº 247, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Sobre a mesa, Avisos do Tribunal de Contas 

da União que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Aviso no 1298-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 11 de agosto de 2010

Excelentíssimo Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo no 
TC 011.086/2010-6, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 11-8-2010, acompanhado do Relatório e 
da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
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AVISO Nº 1313-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 11 de agosto de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhe-
cimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do 

processo nº TC 000.336/2010-6, pelo Plenário desta 
Corte na Sessão Ordinária de 11-8-2010, acompanha-
do do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 
fundamentam.

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os Avisos que acabam de ser lidos vão à 
Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

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

Convido para fazer uso da palavra o nobre Sena-
dor Geraldo Mesquita Júnior, do Estado do Acre.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezado amigo Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, digno representante do grande Estado de Roraima, 
tenho uma proposta de emenda constitucional, apre-
sentada em 2006, que contempla o futuro de jovens 
que vivem no campo. Por sinal, esse é um assunto com-
pletamente estranho às candidaturas que estão postas 
no País à Presidência da República. Acompanhamos 
o esforço do Governo Lula em implantar ou ampliar o 
número de escolas técnicas no País, mas, salvo en-
gano, não ouço falar que algumas dessas escolas se 
destinam à formação técnica de quem precisa traba-
lhar e operar no campo, na agricultura. Penso até que 
a maioria dessas escolas técnicas deveria ser voltada 
para capacitar jovens para a atividade agrícola, porque, 
no mundo urbano, há uma profusão de escolas técni-
cas patrocinadas pelos Senai’s da vida. Eu mesmo fui 
aluno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai). Minha formação inicial é de torneiro mecâni-
co. Fiz esse curso no início da década de 70 no Rio e 
atuei na profissão durante alguns anos.

Portanto, não digo que o País esteja bem servi-
do de escolas técnicas para atividades voltadas para 
a indústria, mas tenho a convicção de que o número 
delas voltado para a formação de jovens e de mão de 
obra para atividade agrícola, para atividade desenvol-
vida no campo de produção de alimentos, é assusta-
doramente inferior às necessidades do País.

Repito: estranho profundamente que os candida-
tos que postulam o cargo de Presidente da República 
não se tenham ainda voltado para esse assunto, não 
tenham expressado qualquer preocupação com rela-
ção à formação e ao aperfeiçoamento da mão de obra 
cada vez mais necessária na produção de alimentos, 
na atividade agrícola, pecuária, rural.

A Constituição, no seu art. 187, Senador Moza-
rildo Cavalcanti, trata da política agrícola e fundiária e 
da reforma agrária. Diz o art. 187 da Constituição:

Art. 187. A política agrícola será planejada 
e executada na forma da lei, com a participa-
ção efetiva do setor de produção, envolvendo 
produtores e trabalhadores rurais, bem como 

dos setores de comercialização, de armaze-
namento e de transportes, levando em conta 
especialmente:

I - os instrumentos creditícios e fiscais;
II - os preços compatíveis com os cus-

tos de produção e a garantia de comerciali-
zação;

III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão 

rural;
V - o seguro agrícola;
VI - o cooperativismo;
VII - a eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador rural.

Pensando na questão da assistência técnica e 
extensão rural, apresentei uma proposta de emenda 
à Constituição em que acrescento o § 3º ao art. 187 
da Constituição, nos seguintes termos:

§ 3º Para a execução das ações e ser-
viços de assistência técnica e extensão rural 
de que trata o inciso IV [do art. 187, é lógico], 
poderão ser admitidos por tempo determinado, 
através de processo seletivo público simplifica-
do e após treinamento e capacitação, jovens 
de 16 a 24 anos, domiciliados há mais de cinco 
anos nas comunidades rurais.

O que imaginei com essa proposta, Senador 
Mozarildo Cavalcanti? O País todo tem conhecimento 
da existência dos agentes comunitários de saúde. Na 
origem, como eles surgiram? Surgiram da necessidade 
de se capacitarem pessoas, moradores de bairros e de 
regiões, e de treiná-las para o contato e a assistência 
mínima a ser prestada aos que procuram os serviços 
de saúde do nosso País. Essas pessoas são chama-
das de agentes comunitários de saúde, porque são 
da própria comunidade, são treinados e capacitados 
para, supletivamente, atuarem junto a enfermeiros, 
médicos, profissionais da área de saúde na própria 
comunidade em que vivem.

Os jovens que vivem na zona rural, nesta faixa de 
idade, dos 16 anos aos 24 anos de idade, e que resi-
dem há mais de cinco anos em sua comunidade rural, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, têm o conhecimento 
empírico de como se produzir arroz e feijão, de como 
se trabalhar a terra. Acreditei, como acredito, ao propor 
essa emenda constitucional, que esses jovens, sendo 
selecionados, num processo de seleção simplificado, 
precisam ser treinados e capacitados, porque, hoje, 
o processo produtivo compreende novas tecnologias, 
novos processos, que precisam ser incorporados ao 
conhecimento daqueles que lidam com a terra. Então, 
esses jovens seriam treinados, capacitados e, poste-
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riormente, em troca de uma remuneração, colocados 
a atuar supletivamente na assistência técnica, na ex-
tensão rural do País.

Olha que coisa interessante, Senador Mozarildo 
Cavalcanti: primeiro, foca-se um contingente de pes-
soas na faixa de 16 anos a 24 anos de idade, milhares 
de pessoas neste País, jovens que, por vezes, acabam 
o ensino médio e ficam sem qualquer perspectiva de 
trabalho na sua região, restando a eles simplesmente 
a opção de migrar para as cidades, para a zona urba-
na, como dizemos, e de lá pirangar algum emprego, 
indo para a construção civil, para a atividade de ser-
viços de maneira em geral, quando não se defrontam 
com a impossibilidade de emprego algum e acabam 
sendo presas e vítimas do tráfico de entorpecentes, 
do crime organizado. Essa é a história que se repete 
em todo o País, envolvendo a juventude que mora na 
zona rural, no campo.

O Senador Alvaro Dias, que é de um Estado pro-
dutor, deve conhecer muito bem essa realidade. Os jo-
vens urbanos já encontram uma dificuldade extrema, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, de se colocarem no 
mercado. O Senador Adelmir Santana também conhe-
ce muito bem esta realidade: jovens da área urbana já 
encontram uma dificuldade extrema de se colocarem 
no mercado. O que se dirá dos jovens que moram na 
zona rural, que precisam lá residir, que precisam ajudar 
suas famílias? Imagine, Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, milhares deles sendo treinados e capacitados para 
incorporar novos conhecimentos e novas tecnologias 
de produção e colocados a atuar supletivamente junto 
aos profissionais que oferecem assistência técnica e 
extensão rural aos produtores brasileiros! Com essa 
ação, o Governo Federal e os Governos Estaduais e 
Municipais abririam a perspectiva para milhares de jo-
vens se qualificarem, colocarem-se no mercado.

Conto sempre a história de um jovem que, por 
diversas vezes, encontrei na zona rural do meu Estado. 
Ele andava de mãos dadas com sua namorada, e eu 
lhe perguntava: “Quando é o casório?”. Eles me diziam: 
“Senador, não há como casar, porque a gente não tem 
renda. Não há como a gente se manter, porque a gen-
te não tem trabalho, emprego”. Imaginem um jovem 
desses sendo qualificado, treinado e envolvido numa 
operação de assistência técnica àqueles da sua própria 
comunidade, recebendo seu salário, podendo ter uma 
perspectiva de médio prazo para constituir uma família 
e ganhar seu dinheirinho! Imaginem a revolução que 
uma ação como essa causaria neste País!

Mas esse projeto, Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, apresentado em 2006, é mais um que se encontra 
nas gavetas do Senado Federal, feito fantasma. Nin-
guém dá conta dele, ninguém o impulsiona, ninguém 

se interessa em vê-lo discutido no plenário. Não sei 
qual seria a dificuldade, não imagino qual seria a di-
ficuldade, só imagino as facilidades que colheríamos 
com a aprovação de um projeto desses. Mobilizaría-
mos milhares de jovens pelo País afora, como aqueles 
que estão na zona rural, repito, a grande maioria sem 
qualquer perspectiva de trabalho, de renda, de ocupa-
ção. Com esse projeto, no entanto, eles entrariam pela 
porta larga da perspectiva do trabalho, do emprego e 
da ocupação.

Para não dizer que jamais ouvi dos candidatos 
postos no atual processo eleitoral qualquer menção 
ou referência aos jovens de uma maneira geral, sa-
liento que ouço, aqui e acolá, alguém dizer que criará 
centros culturais, como se não nos devêssemos pre-
ocupar com uma qualificação técnica, com uma for-
mação profissional. Jovem gosta, sim, de cultura, de 
arte, de teatro, de cinema, de jogo de futebol – e, para 
isso, a gente precisa de quadras –, mas precisa, so-
bretudo, da perspectiva de uma formação profissional. 
Se a grande maioria deles não consegue chegar às 
escolas superiores, que isso se realize pelas escolas 
técnicas! É preciso que haja escolas técnicas, Sena-
dor Mozarildo!

O atual Governo, de fato, criou algumas escolas 
técnicas, ampliou o número delas. Mas, em sã consci-
ência – espero ser desmentido, inclusive –, não ouço 
falar de instalação de escola técnica agrícola, o que 
seria de fundamental importância para nosso País, 
principalmente nos dias de hoje, em que a gente lida 
com a necessidade de conjugar direitinho essa rela-
ção entre preservação e produção. No meu Estado, 
as pessoas ainda utilizam técnicas rudimentares para 
produzir, porque não têm o devido conhecimento de 
novas tecnologias, não dispõem de recursos técnicos 
e tecnológicos, de equipamentos, de insumos que 
permitam que eles deixem, por exemplo, de queimar 
e possam produzir da mesma forma, talvez até em 
maior quantidade e melhor qualidade, valendo-se de 
outras técnicas.

Portanto, penso que esse conhecimento deveria 
surgir de forma forte, tomando corpo, entre a própria 
juventude campesina, entre os jovens que moram no 
campo, que se incorporariam, naturalmente, ao tra-
balho da assistência técnica e da extensão rural no 
nosso País, com amplas vantagens para todos, para 
eles, para os produtores, para as suas famílias e para 
as regiões onde eles habitam e moram. Essa seria 
uma coisa fantástica!

Repito: para fazer a proposição, eu me inspirei 
na figura do agente comunitário de saúde, aquele ci-
dadão que mora em determinado bairro e é selecio-
nado para receber conhecimento na área de saúde, 
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conhecimentos básicos, rudimentares, para poder au-
xiliar enfermeiros, médicos, dentistas, profissionais da 
área de saúde a cuidar da população. Eles atuam na 
sua própria região, fazendo levantamento de informa-
ções, visitando cada casa, cadastrando as pessoas, 
verificando aquelas mazelas mais comuns, fornecendo 
informações e dados importantes para as estatísticas 
com as quais todos precisamos lidar.

Assim, seria a mesma tarefa executada pelo 
agente comunitário rural, conforme proposta de emen-
da constitucional que apresentei e que, repito, dorme 
nas gavetas do Senado desde 2006, sem que a Casa 
se sensibilize sequer a discutir e, quem sabe, rejeitar 
a proposta. A proposta não sai do âmbito das Comis-
sões, não vem ao plenário, não é discutida, o que é 
uma lastima, um desprezo para com o jovem habitante 
do mundo rural brasileiro.

Espero que, quem sabe... Já não tenho mais 
esperança de ver um projeto como esse aprovado. O 
ano está acabando, e, logo após as eleições, surgirão 
as velhas prioridades, e um projeto desse é engolfado 
numa agenda do Congresso Nacional que, por vezes, 
é dissociada dos anseios e da realidade do povo brasi-
leiro. Portanto, essa é apenas uma lembrança de mais 
uma iniciativa que poderia ser valorizada nesta Casa e 
que é engolfada, como eu disse, por uma agenda do 
Senado, do Congresso Nacional, que, muitas vezes, 
caminha de forma dissociada dos interesses e dos 
anseios da população brasileira.

Senador Adelmir, meu querido amigo, concedo 
a V. Exª um aparte, com muito prazer.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 
Geraldo Mesquita, ouvia atentamente o discurso de 
V. Exª, e uma das passagens que me chamaram a 
atenção foi sua preocupação com relação aos jovens, 
notadamente na formação profissional. V. Exª sabe das 
carências que este País tem na área da formação pro-
fissional. Eu diria que há uma dívida social imensa na 
área da educação como um todo, mas há essa carência 
na área da formação profissional. Cada vez que o País 
dá algum passo de crescimento, a gente se ressente 
da falta de mão de obra qualificada para a ocupação 
dos empregos. Há até quem diga que, muitas vezes, 
sobram vagas, porque as pessoas não passam pelo 
crivo do processo seletivo para a ocupação dessas 
vagas. Então, eu me associo a V. Exª nessa preocu-
pação. V. Exª sabe que, aqui, sou um dos defensores 
das escolas técnicas, a serem implantadas no País. 
Na verdade, durante um século, havia pouco menos 
de cem escolas técnicas no Brasil, e, hoje, propaga-
se que, até o ano 2011, haverá quatrocentas escolas 
técnicas, o que, convenhamos, ainda é muito pouco 
para a dimensão territorial do nosso País e para as 

próprias necessidades. Eu, como dirigente do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), como 
partícipe do sistema Sesc/Senac/Sebrae, tenho ple-
na convicção de que, para alcançarmos os índices de 
desenvolvimento que desejamos e de que precisamos 
para a ocupação desses jovens que, a cada ano, se 
incorporam ao mercado de trabalho, necessitamos do 
ensino técnico. Apesar da qualificação obtida pelo Sis-
tema S, isso ainda é muito pouco, porque, na verdade, 
não dispomos de recursos do Estado suficientes. O 
que é feito tem origem em recursos do setor privado. 
O Estado tem de entrar fortemente na questão do en-
sino técnico, na formação profissional ampla, porque, 
somente assim, vamos dar condições a esses jovens 
de se qualificarem para a ocupação dessas vagas, que 
tendem naturalmente a crescer na medida em que o 
País apresenta índices de crescimento sustentável e, 
certamente, continuado nesses próximos anos. Para-
benizo V. Exª por levantar essa temática no conteúdo 
do seu discurso. Fico muito feliz quando cabeças como 
a sua se preocupam com o ensino profissionalizante 
no Brasil. Meus parabéns a V. Exª!

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Muito obrigado, Senador Adelmir. De fato, este é 
um caminho consistente: o caminho da incorporação 
do conhecimento, de novas técnicas. A produção, no 
nosso País, ano a ano, incorpora novas técnicas, e há 
regiões no nosso País que passam batidas, Senador 
Adelmir, exatamente porque esse conhecimento não 
é levado àqueles que dele mais necessitam: os pro-
dutores; seus filhos; uma determinada região, que se 
vale de técnicas e de tecnologias superadas, anacrô-
nicas, porque não tem acesso a esse conhecimento. 
Esse conhecimento poderia chegar por meio do jovem 
que mora na zona rural, o qual, segundo meu projeto, 
minha proposta de emenda, poderia ser treinado e ca-
pacitado com novas técnicas, com novas tecnologias 
de produção, e poderia atuar, supletivamente, junto à 
assistência técnica e extensão rural do nosso País.

Senador Cristovam, parece-me que V. Exª deseja 
um aparte. Com muito prazer, eu o concedo a V. Exª.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Desejo 
o aparte, primeiro, para parabenizá-lo e para assinar 
embaixo de tudo o que o senhor falou sobre o ensi-
no profissionalizante, o ensino técnico. Mas também 
quero dizer, Senador Aldemir, que o ensino técnico, 
se não vier acompanhado de um ensino fundamental 
de qualidade, vai fracassar. Houve um tempo em que 
bastava um operário ter mãos hábeis para ser treina-
do e, em poucos meses, virar um operário qualifica-
do. Hoje, se ele não tiver um mínimo de formação em 
Aritmética ou em Geometria ou mesmo noções de 
Computação – ele não pode ter medo de computador 
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–, ele vai ter dificuldade de ser um bom técnico. Vi nos 
jornais, nesses últimos dias, que faltarão centenas de 
pilotos no Brasil. Antigamente, para ser piloto, basta-
va ter um bom olho e certa habilidade. Hoje, é preciso 
ter uma formação grande para entender toda aquela 
sofisticada parafernália de equipamentos que eles 
têm em frente. Isso exige uma formação na área de 
Matemática e das Ciências da Computação que vem 
do ensino médio. Hoje, aqui, houve uma homenagem 
aos corretores. Sou do tempo em que qualquer pes-
soa poderia ser corretor; bastava saber ler e – e olhe 
lá! – já seria um bom corretor. Hoje, existe universida-
de para corretor. O conselho dos corretores tem uma 
universidade para formar corretores. Por quê? Porque 
é preciso ter noções de finanças, noções de Direito; 
é preciso dialogar com arquitetos, com engenheiros. 
Então, acabou-se o tempo em que só a escola técnica 
e o ensino profissionalizante seriam suficientes. Este 
é fundamental, até para aproveitar uma quantidade 
enorme de jovens que terminaram o ensino médio e 
que não são capazes de encontrar emprego por falta 
de formação profissional. Daí o fato de eu defender, 
há muito tempo, que o ensino médio deveria ser de 
quatro anos, e todo mundo deveria sair dele com um 
ofício. Todo mundo sairia do ensino médio podendo 
situar-se no mercado de trabalho. Então, seu discur-
so é muito oportuno. Fico satisfeito. Apenas faço essa 
complementação, chamando a atenção para o fato de 
que, sem um ensino fundamental de qualidade, fra-
cassaríamos, mesmo com muitas escolas de ensino 
profissionalizante.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Obrigado, Senador Buarque. E olhe que V. Exª 
se referiu apenas às demandas que surgem, digamos, 
no mundo urbano: piloto, corretor etc.. Estou falando 
é da atividade produtiva no campo. Se já na cidade 
essa atividade não existe, imagine, Senador Cristo-
vam, o que ocorre no campo brasileiro! Aqueles que 
lá moram – como V. Exª disse, acabaram com o ensino 
médio – não têm outra perspectiva de vida, vão para 
a cidade para serem pedreiros ou ajudantes de obras; 
às vezes, entram para o crime, porque não encontram 
nem isso para fazer.

Todos os senhores que estão aqui assinaram 
comigo essa proposta de emenda à Constituição e, 
portanto, são corresponsáveis. Precisamos ter essa 
noção na nossa Casa. Às vezes, a gente assina uma 
proposta de emenda constitucional, para que o com-
panheiro possa protocolá-la, mas acho que a gente 
deve assumir essa responsabilidade. Não vou estar 
aqui mais. Penso que isso caberia aos senhores, ao 
Senador Cristovam, que é homem da educação; ao 
Senador Alvaro Dias, que também a assinou; ao Se-

nador Mozarildo; ao Senador Adelmir. Estão aqui as 
assinaturas dos senhores. Essa é uma PEC interes-
sante, não por ser minha. A ideia, depois que a gente 
a protocola, passa a ser do Senado da República.

Seria uma providência boa, muito interessante, 
se colocássemos o pé, quando nada, para discutir 
essa matéria. Essa matéria dá ensejo a uma grande 
discussão na nossa Casa.

Senador, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Eu queria 

só, mais uma vez, Senador Mesquita, dizer o seguinte: 
quando me referi ao ensino técnico, eu o fiz sem me 
esquecer, naturalmente, dos conteúdos programáticos 
da escola como um todo. Eu me refiro ao ensino técnico 
como algo complementar da escola integral.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – É claro!

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – E V. Exª, 
na PEC que apresenta, preocupa-se com a questão 
rural. Hoje, há o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), ligado à iniciativa privada, mas isso é 
insuficiente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Completamente.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Volto a 
repetir: é necessária a presença do Estado brasileiro. 
É necessário que ele esteja presente, sem esquecer, 
naturalmente, como bem colocou o Senador Cristovam, 
os conteúdos programáticos do ensino completo, do 
ensino fundamental, do ensino de nível médio. Não 
fiz aqui referências ao ensino técnico como apenas 
aprendizagem de um ofício, mas, naturalmente, conco-
mitantemente com o conteúdo programático da escola 
fundamental e da escola de Segundo Grau.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – É claro! Compreendemos isso, até porque esse 
conhecimento é complementar: ou ele é adquirido an-
tes ou depois ou concomitantemente.

Portanto, está aqui uma proposta da qual V. Exªs 
são coautores. Clamo, chamo a atenção, para que V. 
Exªs se voltem para o debate dessa proposta, porque 
penso que ela é importante para o Brasil, para o sis-
tema produtivo de alimentos no nosso País e, sobre-
tudo, para os jovens que estão no campo brasileiro, 
sendo que, sem sombra de dúvida, grande maioria 
deles está abandonada, sem perspectiva de trabalho, 
de ocupação e de renda.

Senador Mozarildo, muito obrigado pela opor-
tunidade.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Peço inscrição para uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Após a palavra do Senador Adelmir, V. Exª 
terá a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente, antes, se possível, só para encaminhar 
um requerimento a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pela ordem, então, V. Exª pede a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou enca-
minhando à Mesa requerimento que pede a inserção 
em Ata de voto de pesar e apresentação de condo-
lências à família, pelo falecimento, ocorrido no último 
sábado, em Curitiba, do empresário paranaense Ed-
mundo Lemanski, Presidente da Rede Paranaense de 
Comunicação. Aos 83 anos, vítima de um câncer que 
vinha enfrentando há dois anos. 

Mais do que o reconhecimento do Poder Públi-
co – o Estado está oficialmente de luto por três dias 
–, estão de luto todos os paranaenses que acompa-
nham com interesse o desenvolvimento dos meios de 
comunicação do nosso Estado. 

Edmundo Lemanski foi, ao lado do seu saudoso 
sócio e grande amigo Francisco Cunha Pereira Filho, 
que nos deixou no ano passado, um dos artífices e co-
mandantes do maior grupo de comunicação do Estado 
do Paraná e um dos maiores do País, que é a Rede 
Paranaense de Comunicação (RPC). 

Estou encaminhando-o, portanto, à Mesa, Sr. 
Presidente. 

Edmundo Lemanski deixa viúva, quatro filhos e 
uma neta; mas deixa, acima de tudo, exemplo de de-
terminação, empreendedorismo e amor ao Paraná. E 
um sentimento de perda para todos os paranaenses 
que aprenderam a admirar e respeitar os veículos de 
comunicação da RPC. 

Por tudo isso, entendo que Edmundo Lemanski se 
faz merecedor desta homenagem, que tenho a honra 
de propor ao Senado Federal.

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

– RR) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 774, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, de 
acordo com as tradições da Casa, home-
nagem de pesar consistente em inserção 
em ata de voto de pesar e apresentação 

de condolências à família pelo falecimento 
ocorrido no último sábado, dia 21, em Curi-
tiba, do empresário paranaense Edmundo 
Lemanski, presidente da Rede Paranaense 
de Comunicação.

Justificação

Curitiba e todo o Paraná estão oficialmente de 
luto por três dias, desde sábado, por decretos do mu-
nicípio e do governo estadual, pela morte do empre-
sário Edmundo Lemanski. O presidente da RPC se foi 
aos 83 anos de idade, vítima de um câncer que vinha 
enfrentando há dois anos.

Mais do que o reconhecimento do poder público, 
no entanto, estão de luto todos aqueles paranaenses 
que acompanham com interesse o desenvolvimento 
dos meios de comunicação do nosso estado. Isto por-
que Edmundo Lemanski foi, ao lado de seu saudoso 
sócio e grande amigo Francisco Cunha Pereira Filho, 
que nos deixou no ano passado, um dos artífices e co-
mandantes do maior grupo de comunicação do nosso 
estado e um dos maiores do País, que é a RPC – Rede 
Paranaense de Comunicação.

Gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1926, aos 
20 anos de idade, em 1946, Edmundo Lemanski deixou 
os pagos gaúchos para estudar Direito na Universidade 
Federal do Paraná, onde conheceu e tornou-se amigo 
para sempre, de Cunha Pereira.

Em 1963, os dois amigos, já empresários, as-
sociaram-se e compraram o tradicional jornal Gazeta 
do Povo, que passava por uma séria crise financei-
ra. Juntos, eles não só reequilibraram as finanças da 
empresa como, com espírito empreendedor e incan-
sável, foram incorporando ou criando outros veículos 
de comunicação.

A RPC, hoje, engloba nada menos que dois jor-
nais diários, oito emissoras de televisão, afiliados à 
Rede Globo; duas rádios; um portal na internet e o 
Instituto RPC. Mais do que um império empresarial, 
do qual participam cerca de 1.800 colaboradores, no 
entanto, Lemanski e Cunha Pereira implantaram e fi-
zeram crescer, nos veículos de comunicação da RPC, 
uma cultura de princípios éticos e acendrado amor ao 
Paraná. Tanto que hoje, no Paraná, quando se pensa 
em jornalismo isento, norteado por princípios éticos e 
voltado sempre para os interesses maiores do nosso 
estado, a imagem que vem à mente de qualquer cida-
dão meridianamente informado, é a dos veículos da 
RPC, principalmente a histórica Gazeta do Povo.

Edmundo Lemanski deixa viúva, quatro filhos e 
uma neta. Mas deixa acima de tudo, um exemplo de 
determinação, empreendedorismo e amor ao Paraná. 
E um sentimento de perda, para todos os paranaen-

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 43079 

ses que aprenderam admirar e respeitar os veículos 
de comunicação da RPC.

Por tudo isso, entendo que Edmundo Lemanski 
se faz merecedor desta homenagem que tenho a hon-
ra de propor, por parte do Senado Federal. – Senador 
Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento. 

Com a palavra o Senador Adelmir Santana, do 
Distrito Federal. 

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. 
Senadores, estamos vivendo hoje, e já há alguns me-
ses, um processo, eu diria, de seleção da classe polí-
tica brasileira. Na verdade, me refiro, Sr. Presidente, à 
campanha eleitoral. Dois terços do Senado passarão 
por esse crivo do eleitor, assim como toda a Câma-
ra Federal, as Câmaras Distritais ou as Assembleias 
Legislativas, os Governos Estaduais e a Presidência 
da República. 

Na caminhada que fazemos em busca desse 
processo, temos sentido, no dia a dia, uma certa apa-
tia pela política e, em especial, pelos políticos. Nota-
damente nós, aqui do Distrito Federal, enfrentamos 
isso com muita nitidez, mas é preciso que todos nós 
compreendamos que o Brasil fez uma opção pelo sis-
tema político representativo. É muito importante que 
o eleitor compreenda isto: que é chegada a hora de 
ele participar ativamente do processo eleitoral, porque 
depende dele a escolha dos futuros dirigentes, dos 
futuros Parlamentares, futuros Deputados Estaduais, 
Distritais, Federais, Senadores da República. A omissão 
do eleitor, certamente, é o pior caminho a ser seguido 
num processo como esse. 

Eu costumo sempre, Sr. Presidente, Senador 
Mesquita Júnior, fazer uma relação entre o proces-
so seletivo que se dá hoje, para os futuros dirigentes 
da Nação brasileira, com os processos seletivos que 
fazemos ou que faríamos nas nossas empresas, nas 
nossas residências, nas nossas associações de classe. 
Por mais simples que eles sejam, simplificados, alguns 
mais apurados, quase sempre se observa o conteúdo 
de conhecimento do candidato, o conteúdo da sua tra-
jetória, o que fez, o que faz, o que poderá fazer. 

Muitas vezes, no processo eleitoral, nós, os elei-
tores, não levamos isso em conta. Fazemos as nossas 
escolhas de última hora, sem muita análise, e olhe que 

esse processo seletivo dos homens que haverão de 
ser os futuros legisladores, tanto aqui como na Câmara 
dos Deputados, dos futuros dirigentes, Governadores 
e do Presidente da República, passa pelo maior volu-
me de pessoas possível, que farão essa seleção. Veja, 
Sr. Presidente: na empresa, na residência, às vezes 
é uma única pessoa, são os recursos humanos, é a 
dona da casa, é o dono da casa, do escritório. Ainda 
assim, vai-se profundamente na análise desses can-
didatos. Como é que vamos entregar uma procuração 
em branco para homens que vão legislar, homens que 
vão dirigir o País, sem fazer uma análise? 

Eu concito todos os eleitores: não se afastem 
desse processo, atentem para o momento que esta-
mos vivendo, de grande importância política, porque a 
política, na verdade, é a igreja da Nação. Os homens 
que dirigem o País serão escolhidos pelos eleitores, e 
os eleitores têm de ir profundamente no processo de 
análise para que tenhamos uma melhor representação, 
para que tenhamos pessoas mais representativas, com 
compromissos com a população, com compromissos 
com a sua cidade, com compromissos com o seu País, 
com compromissos com o seu Estado.

É importante, portanto, que nós todos, todos nós, 
eleitores, façamos uma análise apurada dos candidatos 
que são apresentados, porque só teremos condições 
de corrigir os nossos erros daqui a quatro anos ou, no 
caso do Senado, daqui a oito anos. A democracia é 
boa, porque permite esse processo de revisão, permite 
que ratifiquemos os nossos acertos, ou corrijamos os 
nossos defeitos, ou os nossos desacertos nas esco-
lhas, mas somente após quatro anos. 

Nós estamos numa empreitada eleitoral, em con-
tato permanente com a população e com o eleitor, e 
sentimos uma verdadeira apatia e dificuldades em 
entender o processo político, processo político esse 
que precisa, urgentemente, ser reformulado. Não é 
possível que ainda venhamos a ter eleições, daqui 
a quatro anos, dentro do processo que enfrentamos 
hoje. Parece-me que se exauriram a questão do voto 
proporcional, a questão das coligações que, muitas 
vezes, ocorrem antes do processo eleitoral, antes 
mesmo da eleição. 

Quando criamos, na Constituição de 1988, a fi-
gura da reeleição, a figura dos dois turnos da eleição, 
na minha visão, era necessário que para cargos exe-
cutivos tivéssemos candidatos de todos os partidos, 
porque, aí, veríamos qual é a aceitabilidade, qual é a 
aceitação desse partido. No segundo turno, no instituto 
do segundo turno, aí, sim, seria o voto da escolha e da 
razão. O voto no primeiro turno seria o voto da paixão, 
o voto do amor partidário.
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Sr. Presidente, Senador Mozarildo, tenho senti-
do, nas caminhadas, que as pessoas estão apáticas, 
mas não desatentas, e que, certamente, haverão de 
dar respostas, na eleição de 03 de outubro, àqueles 
que não honraram os compromissos, àqueles que não 
souberam representá-los condignamente, àqueles que 
receberam a procuração para representá-los e, muitas 
vezes, representaram grupos ou interesses que não 
são compatíveis com o interesse da sociedade. 

Estou convencido de que se todos nós, sociedade 
como um todo, associações de classe, partidos políti-
cos, sindicatos, tivéssemos o compromisso de começar, 
desde agora, a mostrar a importância do voto, ainda 
assim levaríamos muito tempo para melhorar sobrema-
neira o nível da representação política do País. 

O volume de candidatos, o volume de partidos 
existentes confunde o eleitor. As coligações, das mais 
diversas, também confundem o eleitor. O eleitor está 
atônito com determinados tipos de coligação e, mui-
tas vezes, escolhe um candidato. Quase sempre, esse 
voto não significa a eleição da sua escolha, mas a 
eleição de um outro candidato que nada tem a ver 
com a sua preferência, em razão de um sistema que, 
como eu disse, me parece exaurido, que é o sistema 
proporcional. 

Nas andanças que faço aqui, pelo Distrito Fede-
ral, vejo que, e todos nós sabemos, temos Deputados 
Distritais. Poderíamos ter aproveitado para fazer um 
teste do voto distrital e ter dividido o Distrito Federal 
em 24 distritos, para verificar quem, de fato, represen-
ta esses distritos, mas o que vemos aqui é uma elei-
ção majoritária para todos os candidatos. Mais de 800 
candidatos a Deputado Distrital disputam a eleição em 
todos os rincões, e muitas vezes, após a eleição, não 
sabem, efetivamente, qual foi o seu eleitor. 

É preciso que nós todos – eu, praticamente, es-
tou-me despedindo do Senado nos próximos meses, 
porque sou candidato a Deputado Federal – tenhamos 
preocupação com uma reforma profunda, uma refor-
ma política, uma reforma eleitoral, para que, de fato, 
aqueles que sejam eleitos representem a vontade do 
eleitor e não apenas a vontade que foi decidida nos 
processos de coligações e de escolhas partidárias. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concito, 
meu caro eleitor de Brasília, 1.840.000 selecionado-
res, que vão fazer o processo seletivo de 8 Deputados 
Federais, 24 Deputados Distritais, 2 Senadores e o 
Governador do Distrito Federal: examine, com aten-
ção, com cuidado. Faça as suas escolhas antecipada-
mente. Não deixe para fazer as escolhas na véspera 
da eleição, pois quase sempre são feitas por impulso 
e pela força da propaganda de boca de urna que se 
dá no dia da eleição.

Tenho o temor de que as escolhas possam se 
dar em cima daqueles que detêm o poder econômico, 
em cima daqueles que têm maior força para se mos-
trar à população, porque é impossível que qualquer 
cidadão, qualquer um de nós tenha a oportunidade 
de ter contato com 1.840.000 eleitores no decorrer 
da campanha.

Muitas vezes sou questionado: como os políticos 
só aparecem durante a campanha? E eu tenho a res-
posta: aqueles que aparecem antes e que são detento-
res de mandato certamente o fazem porque não estão 
cumprindo com o seu dever, porque o dever é de repre-
sentá-los, é de participar dos debates, é de participar 
das comissões, é de participar do plenário, discutindo 
as questões que afligem a nossa sociedade.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço 
esse desabafo; um desabafo que é, ao mesmo tempo, 
um convite ao eleitor para analisar os nomes dos can-
didatos, para fazer uma análise aprofundada e dar o 
seu voto consciente, um voto estudado, porque você, 
eleitor, é o selecionador da classe política futura que 
dirigirá o País. Volto a dizer: são dois terços do Sena-
do. Votaremos em dois Senadores, em cada unidade 
da Federação, e aqui em Brasília serão 8 Deputados 
Federais, 24 Deputados Distritais e o Governador do 
Distrito Federal.

Fiquem atentos, participem, ouçam, verifiquem 
e acompanhem a campanha eleitoral para que as es-
colhas sejam as melhores e para que tenhamos, efe-
tivamente, uma representação que seja o anseio, o 
desejo da população; que sejam eleitos os melhores 
para dirigir a nossa Nação, o nosso Distrito Federal 
e o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Adelmir Santa-
na, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mesquita Júnior.

Durante o discurso do Sr. Adelmir San-
tana, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, ao Senador Cristovam Buarque, represen-
tante do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as revistas 
desta semana, Senador Mozarildo, trazem muitas no-
tícias que merecem comentários. Eu vou comentar não 
a notícia, mas sim um anúncio. Refiro-me ao anúncio 
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promovido por um grupo de empresários, professores, 
intelectuais, que se chamam entre eles de Todos Pela 
Educação, liderados por pessoas como a Srª Milú Vil-
lela, como Gerdau e outros empresários.

Esse grupo vem, já há alguns anos, lutando para 
que a educação entre na pauta das principais razões 
do exercício da política e, paralelamente, tentando ani-
mar aqueles que fazem a educação com sugestões, 
com apoios, para que, antes mesmo que a política re-
solva o assunto, cada professor, cada funcionário da 
educação consiga melhorar.

Esta semana eles colocaram um anúncio cujo títu-
lo grande é: “Eu voto na educação”. E no final, bem claro, 
é preciso dizer que o Todos Pela Educação não apoia 
candidato ou partido, não é um movimento partidário, 
não é um movimento com candidato. É um movimento 
cujo candidato, se existir, é a educação. Fizeram um 
anúncio de página inteira, em revistas de circulação 
nacional, escrito “eu voto na educação”.

E o que quero ler é uma frase ou duas do muito 
conhecido jornalista Heródoto Barbeiro – que todos 
no Brasil hoje conhecem –, com a foto dele, em que 
ele diz:

Hoje, no Brasil, infelizmente, ainda não 
garantimos o direito de todas as crianças e 
jovens à aprendizagem. Como vamos mudar 
isso? Prestando atenção de verdade nas pro-
postas dos candidatos para melhorar a qua-
lidade da educação. Propostas concretas e 
sem enrolação.

Venho aqui trazer, primeiro, o meu apoio ao mo-
vimento Todos Pela Educação, movimento esse que 
mostra que nossos empresários não estão distraídos 
diante do risco que a Nação brasileira corre por conta 
da má educação das nossas crianças, que, em breve, 
serão adolescentes; imediatamente, jovens; e, depois, 
serão as forças vivas do nosso País. Forças vivas, Se-
nador Mozarildo, que estarão absolutamente despre-
paradas para a realidade do século XXI.

Aqui, quero dar o meu apoio a esse movimento, 
do qual faço parte, como tantos outros, por solidarie-
dade e simpatia, e comentar um pouco a frase do He-
ródoto Barbeiro. Quando ele diz “Hoje, no Brasil, infe-
lizmente, ainda não garantimos o direito de todas as 
crianças e de todos os jovens à aprendizagem”, isso 
é importante. O Heródoto percebeu algo que muitos 
não percebem. Hoje, no Brasil, há uma euforia e uma 
comemoração pelo fato de que temos mais de 95% 
das crianças matriculadas. Mas ele traz a dimensão 
correta: a dimensão correta não é a matrícula, é a 
aprendizagem. A aprendizagem exige a matrícula, 
mas exige a frequência; exige a constância de, um 

dia depois do outro, ir à escola; exige a permanência 
de ficar o dia inteiro na escola; exige a permanência 
de ficar até o fim do ensino médio; e exige chegar ao 
fim, tendo aprendido o que é necessário para ser um 
eficiente cidadão. E faço questão de enfatizar o termo 
“eficiente”, porque o ensino apenas da cidadania polí-
tica não basta para fazer um país desenvolvido e rico. 
Não basta. É preciso a cidadania da consciência, mas 
é preciso a cidadania de um ofício, do conhecimento, 
sem o que um país não avança.

É isso, Senador Mozarildo, que eu queria trazer 
aqui hoje: pura e simplesmente, registrar meu otimis-
mo, quando vejo que há um grupo de pessoas, entre 
essas pessoas grandes empresários do País, que se 
anima a criar um movimento chamado Todos Pela Edu-
cação. E colocam recursos em revistas, um mês e meio 
antes das eleições, para chamar a atenção, alertar o 
eleitor, primeiro, para a importância da educação, mas, 
segundo, para esta frase final de Heródoto, que diz: 
“Propostas concretas e sem enrolação.” 

Há muita gente por aí fazendo proposta de en-
rolação. Simplesmente dizer que se vai aumentar as 
verbas para a educação é uma enrolação. Tem de 
saber para onde vai esse dinheiro. Hoje, se chover 
dinheiro no quintal de uma escola, na primeira chuva, 
vira lama: as cédulas misturadas com areia. É preciso 
saber como transformar esse dinheiro em resultados, 
senão, é enrolação. Outros dizem que vão aumentar 
as matrículas das escolas técnicas. Dizer puramente 
isso é enrolação, porque é preciso dizer quantas serão; 
quanto custarão e, sobretudo, dizer de onde virão os 
alunos, porque senão eles não farão o curso. Dizer que 
se vai aumentar o número de universidades estatais é 
enrolação, porque é preciso dizer, em primeiro lugar, de 
onde virão os recursos e que alunos vão fazer essas 
universidades – já que hoje já sobram alunos nas uni-
versidades –, além do potencial de aprendizagem que 
eles têm. É preciso olhar, como diz essa matéria, como 
diz essa publicidade, com seriedade as propostas.

Eu fico muito feliz em ver que há um grupo de 
pessoas alertando os candidatos, para que se preocu-
pem com esse tema, e os eleitores, para que escolham 
os candidatos que falam desse tema, que o propõem 
e que não enrolam, que dizem como fazer.

Sr. Presidente, eu queria usar desta tribuna para 
isso, que eu considerei como uma comunicação inadi-
ável, porque as eleições estão perto, estão próximas. 
Sem alertar para isto, nós podemos perder mais uma 
chance no Brasil.

Parabéns àqueles que fazem o Todos Pela Edu-
cação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra neste momento ao Sena-
dor Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Cris-
tovam Buarque, há pouco o Senador Adelmir Santana 
e também o Senador Cristovam fizeram abordagens 
lúcidas sobre o processo eleitoral.

Eu tive oportunidade, no último sábado, de as-
sistir pela TV aos programas eleitorais dos principais 
candidatos à Presidência da República. Embora não 
tenha sido surpresa, sempre causa espanto verificar 
que a candidatura oficial lança mão de números dis-
torcidos, com a manipulação de informações, o que 
sem dúvida se constitui em afronta à inteligência das 
pessoas. Mas, como o desmentido não ocorre na mes-
ma dimensão para as mesmas pessoas, aquilo que 
é mentira acaba se tornando verdade e, obviamente, 
produz um enorme impacto, porque iludem-se aqueles 
que imaginam não possuir o horário eleitoral, na TV e 
no rádio, audiência significativa. A audiência é grande 
e os programas causam também enorme impacto. Por-
tanto, não há como aceitar sem desmentir informações 
que distorcem a realidade.

Hoje, ainda há pouco, em São Paulo, no interior 
de um hotel da capital paulista, o Presidente Lula mi-
nimizou críticas ao seu Governo relativamente à qua-
lidade das nossas rodovias. Perante uma platéia de 
empresários, em um hotel de São Paulo, o Presidente 
Lula comparou as críticas ao mau estado das estradas 
a uma hipotética unha encravada no Presidente da As-
sociação Brasileira das Indústrias de Base.

Os humoristas se reuniram no Rio de Janeiro, no 
final de semana, concentraram-se, saíram às ruas em 
passeata, protestando porque estão impedidos de fazer 
piada com o processo eleitoral. Eles próprios disseram 
que o Presidente Lula é um humorista de qualidade 
e que sempre procura fazer piada com coisas sérias. 
Não entendem como eles, que são profissionais da 
piada, profissionais do humor, do humorismo, possam 
estar impedidos de exercer a sua atividade na pleni-
tude, fazendo a tradicional gozação com o processo 
eleitoral em curso.

Mas, o Presidente, na ausência dos humoristas, 
dá uma grande contribuição. Ele disse o seguinte: “Al-
guém falou de uma estrada que está ruim. [Uma estrada 
está ruim?] Agora, se olhar muito para o Godoy [que é 
o Presidente da Associação Brasileira das Indústrias 
de Base], vai encontrar algum problema, uma unha 
encravada, talvez. Nada que comprometa o potencial”, 
afirmou o Presidente. 

A verdade é que, gozação à parte, piada à parte, 
humor à parte, o péssimo estado das rodovias com-
promete seriamente a competitividade dos nossos 
produtos. O que não compromete a competitividade 
do lucro para os bancos é a política oficial do Governo 
Lula. Vejam que dados da consultoria Economática, 
levantados a pedido do jornal O Globo, revelam que o 
lucro líquido dos três maiores bancos do País – Banco 
do Brasil, Itaú/Unibanco e Bradesco –, que respondem 
hoje por quase 80% do mercado, aumentou em quase 
420% ao longo da gestão Lula. 

Os ganhos dessas instituições somaram 
R$167,471 bilhões desde 2003, contra R$32,262 bi-
lhões no governo anterior. Os valores estão corrigidos 
pelo IPCA. Portanto, é um Governo generoso com os 
banqueiros do País. Não há como não fazer esta afir-
mação. Os banqueiros devem estar muito felizes com 
o atual Governo.

Mas o nosso objetivo hoje é exatamente reper-
cutir a unha encravada da situação da infraestrutura 
brasileira. Um apagão logístico já acontece em portos 
e aeroportos do País. Responsáveis por 95% do co-
mércio exterior brasileiro, os portos viraram um grande 
entrave ao crescimento do País.

Todo ano a história se repete: basta começar a 
safra de grãos para os problemas virem à tona, como 
as gigantescas filas de caminhões nas rodovias e de 
navios no mar. A situação é decorrente dos longos anos 
sem investimentos, que condenaram alguns terminais 
à estagnação e à decadência.

Na última semana, referi-me à escassez de in-
vestimento em obras de infraestrutura no País e afir-
mei que, se não recuperarmos o tempo, em cinco anos 
teremos um apagão logístico inevitável. Esse apagão 
logístico já está ocorrendo, como disse, no setor de 
portos e aeroportos. 

Vamos falar sobre isso, então. No início de agosto, 
a fila de navios à espera de autorização para atracar 
no porto de Santos, o maior da América Latina, bateu 
novo recorde: o congestionamento chegou a 119 na-
vios parados. Imaginem os senhores o prejuízo que 
isso causa. A cada dia de um navio parado soma-se 
um valor de prejuízo, ou seja, aumentando o custo da 
produção, reduzindo o lucro do produtor.

Os portos de Santos e Paranaguá, os maiores do 
País, vivem em constante colapso. Os acessos terres-
tres são o maior obstáculo. Mas há também carência 
na infraestrutura de alguns terminais, que não conse-
guem operar em períodos de chuva.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª dá muita sorte, toda vez que está fa-
lando, tenho que fazer um registro importante. Quero 
registrar a presença dos alunos do nono ano do ensino 
fundamental do Colégio Peretz, de São Paulo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado pela presença dos jovens. V. Exª lembra bem: eu 
fico feliz porque em toda oportunidade que me encontro 
na tribuna chegam os jovens a preencher as galerias, já 
que o vazio do plenário causa desconforto para quem 
usa a tribuna. É sempre bom presenciar os jovens nas 
galerias do Senado Federal, trazendo muita energia, 
à espera de que, após essas eleições, o Senado pos-
sa se tornar uma Casa efervescente para o debate e 
para deliberações importantes, já que o País aguarda 
exatamente mudanças efetivas que possam significar 
a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, 
especialmente de todos os jovens brasileiros.

Muito obrigado pela presença dos jovens paulis-
tas na galeria do Senado Federal.

Eu dizia que os portos de Santos e de Parana-
guá... Eu que sou do Paraná acompanho sempre as 
longas filas, enormes filas de caminhões de Paranaguá, 
chegando até próximo a Curitiba, nos momentos em que 
a produção agrícola do Estado está sendo transporta-
da até os navios que chegam ao porto de Paranaguá. 
Esse é um problema seriíssimo. Vamos abordar não 
apenas as deficiências do próprio porto, mas também 
do transporte. Temos uma ferrovia centenária que liga 
Curitiba à Paranaguá sem capacidade para suportar 
o peso da carga que vem desde o oeste do Estado, 
de Mato Grosso do Sul, comprometendo, portanto, o 
transporte dos produtos agrícolas, enquanto ouvimos 
as promessas mirabolantes do PAC falarem da ferrovia 
de Paranaguá a Antofagasta, no Chile, ou do trem-bala 
de Curitiba a Belo Horizonte. Presenciamos a ausência 
de compromisso em relação à modernização de uma 
ferrovia tão importante como essa que liga Curitiba ao 
porto de Paranaguá. 

No transporte aéreo, o mesmo caos. O Aeroporto 
de Guarulhos, o maior do Brasil, teve de fazer mutirão 
para liberar cargas que estavam ao relento por falta 
de áreas para armazenagem.

Cenas como essas mostram que o alerta de apa-
gão logístico, visto pelo Governo como catastrofista, 
não era mero achismo. 

Senador Geraldo Mesquita Júnior, sempre abor-
damos essa questão no Senado Federal, sempre fa-
lamos em apagão logístico a médio prazo ou a longo 
prazo, e o Governo sempre entendendo ser uma visão 
catastrofista. Mas o caos já está acontecendo. Não se 
trata de visão de futuro. Trata-se de constatação de uma 

realidade presente. O caos nos aeroportos, o caos nos 
portos brasileiros é uma realidade.

Com o aumento no volume de importações, os 
terminais entraram em colapso. Os problemas são 
iguais aos dos portos: faltam áreas de armazenagem, 
instalações (câmaras refrigeradas) para produtos es-
peciais e mão de obra suficiente para liberar as mer-
cadorias dentro de padrões internacionais.

Sem áreas suficientes, as cargas são armazena-
das ao relento, no pátio, ao lado dos aviões. Ao fica-
rem expostas ao sol ou à chuva, muitas mercadorias 
são danificadas.

Até o ano passado, 69% das estradas pavimen-
tadas no Brasil eram classificadas como ruins, péssi-
mas e regulares, segundo a Pesquisa Rodoviária 2009, 
da Confederação Nacional dos Transportes. Apenas 
13,5% das estradas foram classificadas como ótimas 
e 17,5% boas.

Estudos comprovam que a má qualidade das 
estradas provoca aumento médio de 28% no custo 
do transporte rodoviário de carga. Só em relação ao 
consumo de combustível, o aumento do custo de trans-
porte pode chegar a 5%, comparado aos veículos que 
trafegam em rodovias com excelente pavimentação, 
como as do Estado de São Paulo.

A falta de alternativas para escoar a safra bra-
sileira de grãos, que neste ano deve atingir novo re-
corde, provocou a explosão dos custos logísticos do 
agronegócio. Entre 2003 e 2009, os gastos de trans-
porte saltaram, em média, 147%, enquanto a inflação 
subiu 48%. Nos Estados Unidos e Argentina, principais 
concorrentes do País, o avanço foi de 16% e 35%, res-
pectivamente, segundo dados da Associação Nacional 
dos Exportadores de Cereais (Anec).

O aumento nos custos é decorrente de uma série 
de fatores, como estradas sem condições de tráfego e 
malhas insuficientes de ferrovias e hidrovias. Junta-se 
a isso o fato de o agronegócio avançar fortemente para 
áreas mais afastadas do litoral e com infraestrutura 
ainda mais precária que o resto do País. Hoje, a região 
Centro-Oeste é responsável por 35% da produção na-
cional de grãos. Mas a maioria da safra é exportada 
pelos portos do Sul e Sudeste, quando a lógica seria 
escoar pelos terminais da região Norte.

Portanto, este é um tema importante para debate 
na campanha eleitoral, diz respeito ao desenvolvimento 
econômico do País e, sobretudo, ao desenvolvimento 
sustentado regionalmente. Há que se discutir como 
exportar, como transportar a produção de forma mais 
eficiente e mais barata. Talvez este debate seja mais 
importante do que alguns candidatos estão conside-
rando. 
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Um exemplo é o Mato Grosso, o maior produtor 
de soja do Brasil – hoje, é o maior produtor de soja, 
superando até o meu Estado, o Estado do Paraná – 
que exporta 80% da produção pelos portos de Vitória, 
Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. De Sorriso, 
principal polo produtor de soja do Estado, até Santos, 
no litoral paulista, são 2.100km de distância; até Pa-
ranaguá, 2.200km; e até Vitória, 2.500km. 

Como a capacidade da ferrovia e hidrovia é limi-
tada na região, cerca de 70% da safra é movimentada 
por caminhões a um custo de R$230,00 a tonelada de 
soja. Os produtores do Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, que estão ao lado dos portos, 
têm os menores custos: entre R$55,00 e R$70,00. Na 
média do País, o produtor paga R$135,6 por tonelada, 
segundo a Anec. Nos Estados Unidos, R$31,18; e na 
Argentina, R$34,64. 

Portanto, é uma questão muito séria, repito, que 
eleva o custo da produção, reduz o ganho do produtor 
e, certamente, limita a capacidade de desenvolvimento 
do País na medida em que nos coloca em desvantagem 
na hora da comercialização, sobretudo com os nossos 
competidores internacionais. É uma desvantagem que 
pesa no resultado final da produção. 

O Presidente Lula, como eu disse, minimizou essa 
questão no início da tarde de hoje, em São Paulo. E 
nós estamos já repercutindo a fala do Presidente aqui. 
Minimizou, mas não é assunto para ser minimizado. 
Eu creio que o Presidente da República tem poucos 
meses, mas sustenta uma candidatura à Presidência 
da República e deve encarar a realidade nacional. 

Para concluir, Sr. Presidente, pedir, já que aqui 
se debateu a campanha eleitoral, mais respeito à so-
ciedade por parte dos especialistas em marketing das 
campanhas eleitorais. É claro que os candidatos têm 
responsabilidade nisso, mas está havendo exagero 
em relação à utilização da mentira como arma de 
convencimento.

Não é possível se admitir mais que os programas 
eleitorais sejam utilizados para a exposição de um ver-
dadeiro festival de mentiras. Quem assiste ao programa 
eleitoral que representa o Governo assiste também à 
exposição de uma coleção de mentiras diariamente. 
Os números são falseados, a realidade é escamotea-
da, e a impressão que se tem, ao assistir a programa 
eleitoral na tevê, é de que o Brasil é um paraíso: sem 
problemas, sem mazelas, sem crise, sem o drama so-
cial que afeta ainda a milhares de brasileiros.

Eu vou citar apenas um exemplo do último sába-
do, para concluir. Nenhuma referência à pífia execução 
relativa ao Programa Minha Casa Minha Vida. O anún-
cio foi bombástico; foi fantasioso; foi espetaculoso – um 
milhão de moradias especialmente para trabalhadores 

de baixa renda, de até três salários mínimos de renda! 
No entanto, o que se vê e o que se noticiou, nesse final 
de semana, por meio do site Contas Abertas, é que 
apenas 5% do total anunciado foi executado no período. 
E, em vez de pedir desculpas e oferecer explicações, 
porque não cumpriram as promessas, não executaram 
o programa anunciado, anunciam um novo programa, 
de mais dois milhões de moradias. 

São ótimos para anunciar, péssimos para exe-
cutar. Faltam com o respeito e usam a mentira como 
arma poderosa de convencimento, lamentavelmente, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Concedo a palavra ao Senador Moza-
rildo Cavalcanti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita, 
desde quando, pela primeira vez, tive a honra de ser 
do Congresso Nacional como Deputado Federal, em 
1982; depois, quando, reeleito em 1986, tive a honra 
de ser Deputado Federal Constituinte; depois, quando 
fui eleito Senador em 1998 e reeleito em 2006, sem-
pre tive a consciência de que o dever principal de um 
Senador, de um Parlamentar, seja Deputado Federal, 
seja Senador ou mesmo Vereador ou Deputado Esta-
dual, é, sobretudo, fiscalizar o Poder Executivo na boa 
aplicação do dinheiro do povo, do dinheiro que o povo 
paga sob a forma de impostos.

Nesse sentido, o TSE tem sido muito claro nas 
suas propagandas esclarecedoras sobre qual é o pa-
pel de cada um dos que serão eleitos agora. Agora, 
vamos eleger Deputados Estaduais, Governadores, 
Deputados Federais, Senadores e o Presidente da 
República.

Na verdade, essa campanha deveria, no meu en-
tender, ser o tempo todo, todo ano, porque é preciso 
realmente que a população entenda... E ouvimos, às 
vezes, o questionamento de que Deputado Federal e 
Senador são eleitos para virem para cá, para puxarem 
o saco do Presidente da República e dos Ministros e 
conseguirem, com isso, recursos para seus Estados.

Ora, conseguir recursos para seus Estados é, sim, 
um papel do Parlamentar, mas dentro da lei, dentro da 
normalidade. Ele não precisa submeter-se e votar aqui 
tudo que o Presidente manda, para poder conseguir 
que suas emendas sejam aprovadas.

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 43085 

E, nesse sentido, a cada dia, mais me convenço 
de que está faltando quem fiscalize, quem denuncie, 
quem tenha a coragem de discordar do Presidente da 
República, mesmo um Presidente da República como 
o Presidente Lula, que se julga um semideus, porque 
tem a aprovação de setenta e poucos por cento da 
população.

Sempre lembro que a sentença que condenou 
Jesus à crucificação foi apoiada pela unanimidade do 
povo que estava lá presente. A maioria, se não 100%, 
foi 99,9%, porque alguns que estavam ali no meio e que 
eram simpatizantes de Jesus não se manifestaram.

Então, essa história de maioria depende de saber 
que maioria e em que circunstância. Mesmo assim, 
supondo que essa maioria seja de fato consciente de 
que o Presidente Lula fez e está fazendo um bom go-
verno, isso não autoriza o Presidente a pensar que é 
infalível, que é nem diria colega de Deus, mas quase 
professor de Deus. E, nesse sentido, criticar o Presi-
dente da República aparece, às vezes, para o eleito-
rado como um pecado: “Com isso, você não vai con-
seguir trazer dinheiro para o Estado”; “Com isso você 
não vai conseguir...”. Mas, com certeza, é preciso que 
o povo entenda que, se alguém tem compromisso 
com o erro, eu não tenho e sei que muita gente aqui, 
a maioria, não tem. Agora, se um grupo influente tem 
é outra história.

Vi e tenho visto, no meu Estado, que antes foi 
território federal, muitos absurdos, mas o que se está 
passando lá, hoje, é o suprassumo dos absurdos.

Primeiro, Senador Geraldo, chegou às minhas 
mãos um despacho de um Delegado da Polícia Fe-
deral, IPL nº 0163, de 2004 – portanto, dado há seis 
anos –, que tem o seguinte teor:

1. Juntem os memorandos 1018/09 e 
1059/09.

2. Considerando o disposto no laudo 
complementar de engenharia civil nº 286/09, 
encaminhado pelo memo. 1059/09, as inves-
tigações passam a apontar para uma possível 
responsabilização criminal do atual Governador 
do Estado de Roraima, José de Anchieta Jú-
nior, à época dos fatos [portanto, lá em 2003, 
2004] responsável técnico pela construção do 
centro de lazer do município do Cantá/RR, cujo 
superfaturamento a perícia técnica estimou 
em R$148.602,93, o que equivale a 22,5% do 
valor total da obra.

Veja bem, Senador Geraldo, 22,5% de superfa-
turamento de uma obra que é o quê? Um centro de 
lazer de um município. Ele era o responsável técnico 
pela empresa que fez a obra.

3. Neste diapasão, opina-se pela remes-
sa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, seguindo orientação Pretoriana, de 
modo que o Ministro Relator competente e a 
Procuradoria Geral da República que oficia 
perante aquele Sodalício, possam tomar co-
nhecimento deste caderno investigatório, em 
respeito ao princípio constitucional do Juiz e 
do Promotor Natural;

4. Tendo em vista o vencimento do prazo 
de permanência dos autos em esfera policial, 
remetam-se ao Ministério Público Federal, a 
fim de que possa analisar o acima exposto. 
Caso o insigne representante do Parquet fe-
deral entenda pela continuidade das investi-
gações na 1ª instância da Justiça Federal de 
Roraima, aproveita-se o ensejo para solicitar 
prazo adicional não inferior a 90 (noventa) dias 
para continuidade das investigações.

Então, Senador Geraldo Mesquita, esse Gover-
nador atual, que era Vice-Governador e que, diga-se 
de passagem, foi candidato a Vice-Governador até 
contra a vontade do Governador que faleceu, o Go-
vernador Ottomar de Sousa Pinto, já assumiu o Go-
verno sob essa situação, quer dizer, de uma pessoa 
que, como engenheiro, participou do superfaturamento 
de uma obra de um município carente em 22,5% do 
valor da obra.

Pois bem, esse Governador assumiu, e existe um 
ditado popular que diz: “Quer conhecer o vilão, dê-lhe o 
poder na mão”. E ele, realmente, que já tinha, portanto 
– e essa não é a única coisa que sabemos –, um pas-
sado não recomendável, tanto que o Governador não 
o queria como candidato a Vice, assumiu e, de lá para 
cá... Quando ele assumiu o Governo, o Estado – um 
Estado pequeno como Roraima – tinha R$600 milhões 
em caixa; hoje, deve quase R$1 bilhão. E o Estado está, 
digamos, numa situação de pré-falência.

Ele contraiu empréstimos e deixou de fazer o 
repasse para, por exemplo, os Poderes Legislativo e 
Judiciário funcionarem, bem como a Defensoria Pú-
blica e o Tribunal de Contas. Eu denunciei ao Procu-
rador-Geral da República e, nesse mês, ele passou o 
dinheiro no dia certo.

Disse que não tinha dinheiro. E sabe por quê? 
Porque vive de fazer festas, festas por qualquer motivo, 
levando cantores do Sul do País, inclusive transpor-
tando-os no jatinho do Governo. Aliás, o Governo já 
tinha um jatinho, mas ele comprou um mais moderno, 
porque não queria viajar em um avião já usado, com 
alguns quilômetros rodados, vamos dizer assim.

O absurdo chegou ao ponto de ele, morando a 
poucas quadras do palácio do Governo, em uma cidade 
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que não tem tráfego congestionado, ter ido de casa, 
por várias vezes, de helicóptero. Enfim, esbanjou de 
toda forma, e agora diz que não tem dinheiro.

Ele não paga os professores direito; não paga os 
profissionais da saúde. A Polícia Militar já entrou em 
greve, já se aquartelou em função justamente da falta 
de atendimento as suas reivindicações. Isso é coisa 
nunca vista em Roraima e, talvez, em poucos Esta-
dos da Federação tenha ocorrido de a Polícia Militar 
se sublevar.

Ele tem tido a conduta, digamos, de um esban-
jador. O pior é que diz que tem pouco dinheiro, que o 
FPE vem caindo. No entanto, só durante este período 
em que ele está lá, e isso só até o mês de julho, só de 
recursos federais já foram transferidos para Roraima 
R$ 4.918.846.788,65 bilhões, portanto, R$5 bilhões, 
Senador Geraldo, R$4.918 bilhões, R$5 bilhões só de 
transferência do Governo Federal.

E, no entanto, ele continua esbanjando. É festa 
toda hora; é festa para o aniversário da esposa; dizem 
até que fez festa para o aniversário do próprio cachor-
rinho. E o Estado, nesse período eleitoral, tem sido in-
vadido por gastos astronômicos. Ou seja, é visualmen-
te perceptível, dada a ostentação da sua campanha 
política, a coação de pessoas mediante a oferta de 
vantagens, dinheiro e outras coisas mais, inchamento 
da folha de firmas terceirizadas; não paga as firmas 
terceirizadas há alguns meses; tudo isso num conjunto 
de absurdos que ele vem cometendo no dia-a-dia.

Fiz em julho aqui um anúncio, exatamente no 
dia 9 de julho, dizendo que o governo, além desses 
absurdos todinhos, estava fazendo uma manobra de 
lavagem de dinheiro, isto é, de corrupção mesmo, com 
medicamentos na Secretaria de Saúde. Depois, recebi 
a documentação, Senador Geraldo, e hoje eu protoco-
lei, na Procuradoria-Geral da República, a denúncia, 
encaminhando.

E o que é mais interessante, a Polícia do Estado, 
a Polícia Civil, fez o inquérito, a investigação, só que, 
quando chegou a um determinado ponto, foi manda-
do parar a investigação. Mas, felizmente, essa inves-
tigação, inclusive com perícia, com fotografias, com 
filmagens, chegou às minhas mãos. Aí, como é meu 
dever, ao contrário do que pensam eles lá, eu não se-
ria irresponsável ao ponto de não denunciar isso ao 
Procurador-Geral da República, assim como desta 
tribuna do Senado Federal, que é o lugar que tenho 
para defender os interesses do meu povo.

Encaminhei a documentação, que foi protocola-
da hoje, dando conta dessa roubalheira, que consiste, 
Senador Geraldo, entre outras coisas, em pegar medi-
camentos que estão para vencer daqui a seis meses, 
falsificar prontuários, jogar fora o que resta, dizendo 

que o prazo está vencido, e, no outro dia praticamen-
te, comprar os mesmos medicamentos, com dispensa 
de licitação, sob o argumento de que é um caso de 
emergência, sendo que esses medicamentos com-
prados também estão prestes a vencer, com prazo de 
validade curtíssimo. 

Então, eu, que já apresentei aqui um projeto para 
considerar que os crimes de corrupção praticados na 
educação e na saúde tenham uma pena maior do que 
o de outras áreas, como médico e como ex-Secretário 
de Saúde do meu Estado, não posso concordar ou ficar 
calado diante de uma situação dessas. 

Lamento muito que isso esteja acontecendo com 
um Estado onde o sistema de saúde, que, aliás, não 
é diferente de todo o Brasil, porque, na pesquisa feita 
pelo Ibope e pela Rede Globo, a população brasileira 
apontou, como item número um das suas preocupa-
ções e das suas carências, a saúde. E aí se explica 
porquê. Isso aqui é uma amostra grátis, vamos dizer 
assim, para usar um linguajar médico. É uma amostra 
grátis do que se faz com a saúde do meu Estado, que 
deve repercutir pelo Brasil todo. 

Enquanto isso, o meu Estado tem mais – está 
no jornal Folha de S. Paulo, que publicou –: Roraima 
tem mais oito casos suspeitos de dengue tipo 4. Ago-
ra, imagine, Senador Geraldo! Aí, o Governo Federal 
manda para lá uma força-tarefa para tentar tapar a 
coisa depois que acontece. Ora, dengue se combate 
com prevenção; dengue se combate com ação perma-
nente. O Governo Federal sabe que a fronteira com a 
Venezuela é um ponto de entrada da dengue tipo 4. 
Há muito tempo que sabe! Aliás, até os outros tipos 
de dengue. Mas nenhum, nenhum trabalho de preven-
ção é feito adequadamente. Nem se fala no Governo 
do Estado. 

A Funasa, lá em Roraima, é um antro de cor-
rupção. Um antro de corrupção. Agora, há pouco tem-
po anunciei daqui que até mesmo as aeronaves que 
prestam serviços à Funasa têm suas licitações com 
corrupção, para dirigirem para A, para B, para C. E aí 
fica aquela história: “Estamos mal: se correr o bicho 
pega; se ficar o bicho come”, porque a área da saúde, 
que é afeta ao Governo Federal é um antro de corrup-
ção; o Governo Estadual transformando a Secretaria 
de Saúde em local para roubar dinheiro para aplicar 
em festas e em campanhas, e isto, Senador Geraldo, 
não pode ficar impune. 

Realmente, é inaceitável que um Governador, que 
já tinha antecedentes criminais, possa estar cometendo 
com o meu Estado os absurdos que está cometendo e 
que isto fique em brancas nuvens. Não vai ficar!

Estou denunciando, vou continuar denunciando 
e, inclusive, – é interessante dizer aqui, Senador Ge-
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raldo – eu tenho um programa de rádio desde quando 
assumi aqui o meu mandato, de prestação de contas 
semanal aos meus amigos, ao povo de Roraima, um 
programa aberto, um programa de rádio que ia ao ar 
em quatro emissoras – uma das quais do Governo – e 
que o Governador mandou tirar do ar, a que estava na 
emissora de propriedade do Governo, e também de 
uma outra rádio comunitária. Agora, sob a alegação de 
que está no período eleitoral, ele conseguiu conven-
cer algumas emissoras a não levar o meu programa 
ao ar, e uma única que estava levando, ele vem en-
trando sistematicamente com ações contra a emissora 
– já são mais de 12 ações – porque não é permitido 
nesse período eleitoral. Ora, felizmente, houve agora 
uma decisão jurídica, do Judiciário de Roraima, di-
zendo que nada tem a ver uma coisa com outra e que 
criticar o Governador mesmo que ele seja candidato 
não há nenhum problema, desde que seja uma crítica 
à atuação dele, aos atos dele, que é o que eu estou 
criticando aqui. Não estou entrando no mérito da pes-
soa do Governador: se ele é bonito, se ele é feio, isso 
ou aquilo, se ele é prepotente, se ele é despreparado. 
Não estou entrando nisso; estou entrando no mérito 
da ação administrativa dele.

E mais: também disse a decisão jurídica que o 
Parlamentar no exercício do mandato tem, sim, o di-
reito – eu diria até a obrigação – de prestar contas ao 
seu eleitor.

Qual é a forma que eu tenho de prestar con-
tas?

É lógico que a TV Senado me ajuda muito, por-
que muita gente no meu Estado assiste à TV Senado. 
Não ouve a Rádio Senado, porque lá não tem o sinal 
da Rádio Senado ainda. Então, a forma que eu tenho é 
fazer inserções na televisão, com o resumo do que eu 
falo aqui, e passar na programação normal da televisão. 
E uso meu programa de rádio, que vai ao ar nas emis-
soras que, agora, não têm medo do Governador.

Pois bem, eu quero dizer que, se o Governador 
pensa... E ele deve pensar, porque ele não é daque-
las pessoas que moram em Roraima e amam Rorai-
ma de fato; ele só está lá enquanto estiver se dando 
bem, fazendo superfaturamento de obras – obras em 
Municípios quando não era Governador; agora, como 
Governador, fazendo essas maracutaias na área da 
saúde, mas também em várias outras áreas, Senador 
Mesquita, várias outras áreas.

Vou mostrar aqui depois, com detalhes, pois já 
tenho dados de corrupção na área da educação, de 
corrupção na área das empresas terceirizadas, de 
corrupção na aplicação de recursos federais nas ro-
dovias federais e nas vicinais. Inclusive, estou pedindo 
ao Tribunal de Contas da União que fiscalize a aplica-

ção dos empréstimos que ele tomou ao BNDES para 
construir estradas vicinais, porque é um dinheiro que 
o povo de Roraima vai ter de pagar; é empréstimo. E, 
mesmo que não fosse! Se fosse um dinheiro dado pelo 
Governo Federal – se é que o Governo Federal dá al-
guma coisa –, fosse a fundo perdido, como se diz, que 
não tivesse de pagar, teria de ser bem aplicado. Não 
está autorizado a roubar por causa disso.

Sei que V. Exª decidiu não se candidatar este ano 
por desestímulo e por desesperança de ver as coisas 
melhorarem na política e na administração deste País. 
E sei que V. Exª foi antecedido por vários homens pú-
blicos, inclusive Rui Barbosa, que, em 1914, já dizia 
isto, que de tanto ver prosperar o poder nas mãos 
dos maus, de tanto ver a desonra e a desonestidade 
prosperarem, o homem honesto chega a desanimar 
de se honesto.

Mas espero que, não só não desanimemos, como 
o eleitor tenha a clareza nesta eleição de saber o se-
guinte... Aliás, isso está na campanha que o Congresso 
Nacional, o Senado, está fazendo, de que quem está 
aqui é fruto do seu voto. Quem virá para cá depois 
dessas eleições, quando vão ser renovados dois ter-
ços do Senado, a Câmara toda e as Assembleias Le-
gislativas, os Governadores e o Presidente será fruto 
do seu voto.

Portanto, reclamar amanhã de que tem um de-
sonesto na Assembleia Legislativa, um desonesto no 
Governo do Estado, um desonesto na Câmara Federal, 
um desonesto no Senado ou um Presidente desones-
to, lembre: foi o seu voto. Foi o seu voto.

Então, eleitor, nada mais importante do que esta 
eleição, como disse, aliás, V. Exª no seu pronuncia-
mento. O bom da democracia é que o eleitor tem, a 
cada período, a oportunidade de, se acertou, renovar 
o mandato daquelas pessoas que ele elegeu; se ele 
se equivocou, corrigir o equívoco e não mandar mais 
pessoas que, notadamente, não servem para servir 
ao povo.

E eu acho claramente que esse Governador de 
Roraima não serviria nem para ter sido Vice-Gover-
nador, muito menos ser reeleito Governador, porque 
quem pratica esses atos não pode merecer o respeito 
da população e, muito menos, ficar impune.

Sr. Presidente, quero aproveitar e pedir a V. Exª 
que autorize a publicação de alguns documentos que 
aqui mencionei.

Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita Júnior.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – As matérias referidas serão inseridas 
na forma do Regimento Interno, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45 

minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 13 minu-
tos e encerra-se às 15 horas e 12 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 775, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
PLS no 95, de 2010, e PLC no 171, de 2009, por tratar de 
temática conexa, versando sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 7 de julho de 2010. - Senador 
Roberto Cavalcanti.

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 198/2010, na 
origem, do Ministro de Estado da Integração Nacional, 
encaminhando, nos termos do art. 20 da Lei nº 7.827, 
de 1989, relatório de gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, referente 
ao exercício de 2009.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 198/MI

Brasília, 12 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Relatório de Gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente 
ao exercício de 2009.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 

7.827, de 27-9-1989, encaminho a Vossa Excelência 
três vias do relatório do Banco do Brasil S.A., sobre as 

atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com 
as aplicações dos recursos FCO no exercício de 2009, 
acompanhado das Demonstrações Contábeis de 31-
12-2009, devidamente auditadas, três vias do Parecer 
Conjunto nº 16/SDR/SCO, de 21-6-2010, do Ministério 
da Integração Nacional, e três vias da Resolução Con-
del/FCO nº 388, de 29-6-2010, para efeito de fiscaliza-
ção e controle pelas comissões que tratam da questão 
das desigualdades inter-regionais de desenvolvimento 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem 
como pela Comissão Mista permanente de que trata o 
§ 1º do art. 166 da Constituição Federal.

Atenciosamente,  João Reis Santana Filho, Mi-
nistro de Estado da Integração Nacional.  

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O expediente, sob o nº de Ofício S/20, de 
2010, vai às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Desenvol-
vimento Regional e Turismo; e, sob o nº de Ofício 35, 
de 2010-CN, irá à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será encaminhado, também, um exemplar à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1314, 
de 17 de agosto de 2010, do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, encaminhando informações em res-
posta ao Requerimento nº 1.498, de 2009, do Senador 
José Agripino.

As informações foram encaminhadas, em có-
pia, ao gabinete do Senador José Bezerra, Primeiro 
Suplente do Senador José Agripino, no exercício do 
mandato. 

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 114, 
de 12 de agosto de 2010, do Ministro de Estado dos 
Transportes, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 275, de 2010, do Senador Rai-
mundo Colombo.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao gabinete da Senadora Níura Demarchi, Segunda 

Ata da 148ª Sessão, Não Deliberativa 
 em 24 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Roberto Cavalcanti.
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Suplente do Senador Raimundo Colombo, no exercí-
cio do mandato. 

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 247, 
de 2010 (nº 477/2010, na origem), do Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado a 
indicação do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Cleonilson Ni-

cacio Silva para exercer o cargo de Ministro do Supe-
rior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposenta-
doria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Flávio de Oliveira 
Lencastre. 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 248, 
de 2010 (nº 478/2010, na origem), de 19 do corrente, 
pela qual o Presidente da República solicita seja au-
torizada a contratação de operação de crédito exter-
no, com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até trinta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, entre o Estado da 
Bahia e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, para o financiamento parcial 
do Projeto Integrado do Estado da Bahia: Pobreza Ru-
ral – Projeto de Combate à Pobreza Rural no Interior 
da Bahia – PRODUZIR III.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 249, 
de 2010 (nº 480/2010, na origem), de 19 do corrente, 
pela qual o Presidente da República solicita a retifica-
ção da autorização concedida pela Resolução nº 28, 
de 2010, sobre a contratação de operação de crédi-
to externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até quatorze bilhões e seiscentos e 
vinte e cinco milhões de ienes do Japão, equivalente 
a cento e trinta milhões de dólares dos Estados Uni-
dos da América, de principal, entre o Estado de São 
Paulo e o Japan Bank for Internacional Cooperation 
(The International Arm of Japan Finance Cooperation) 
- JBIC e um consórcio de bancos japoneses liderado 
pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC, 
para financiamento parcial do Empreendimento Linha 
4 – Amarela do Metrô de São Paulo (São Paulo Metro 
Line 4 Project – Phase 2), desenvolvido em cofinancia-
mento com o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 250, de 
2010 (nº 479/2010, na origem), de 19 do corrente, pela 
qual o Presidente da República solicita seja autorizada 
a contratação de operação de crédito externo entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor total de até sessenta e sete milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, de principal, cujos re-
cursos destinam-se a financiar, em parte, o Programa 
Estruturando a Governança para a Resposta Nacional 
ao HIV/AIDS e outras DST – AIDS SUS. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

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

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, eu gostaria de inscrever-me para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª está inscrito a partir deste momento.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias por 
permuta com o Senador Geraldo Mesquita Júnior. 

O Senador Alvaro Dias é do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, realiza-se em São Paulo 
amanhã um evento organizado pelo International Bu-
siness Communications. O evento tratará de debater 
problemas e soluções em portos, rodovias e aeropor-
tos para 2014, ano em que o Brasil sediará a Copa do 
Mundo. A pedido – por indicação – do meu Partido, 
participarei amanhã, às noves horas, no Hotel Meliá, 
em São Paulo, da abertura desse evento.

Vamos falar sobre os intrincados caminhos que 
conduzem o Brasil à Copa de 2014. As preocupações 
do futebol nacional transcendem a preparação do me-
lhor time para a Copa de 2014. Essa é uma missão 
para Mano Menezes, o técnico da nossa seleção. A 
infraestrutura é adversária do Brasil na Copa de 2014. 
Essa é inclusive a visão da própria Fifa. Não é uma 
visão oposicionista no Brasil. Um dia após o término 
da Copa da África do Sul, a Fifa advertiu que falta 
tudo para o Brasil ter condições de sediar o mundial 
de 2014. “Precisamos construir estádios, estradas, o 
sistema de telecomunicações, aeroportos e ver se há 
mesmo capacidade suficiente em hotéis” – disse o 
Secretário-Geral da Fifa, Jérôme Valcke.

O Tribunal de Contas da União declara em rela-
tório que as providências estão “impressionantemente 
atrasadas” e teme que se repita a experiência do Pan 
de 2007, no Rio, cujo orçamento inicial de R$520 mi-
lhões virou obra de R$4 bilhões. O Governo Federal 
teve que assumir gastos a título de socorro emergen-
cial. O TCU também vê risco de alguns estádios vira-
rem elefantes brancos.

Os desafios do Brasil para realizar a Copa do 
Mundo de 2014 devem ser enfrentados a partir de 
dados da realidade. Não é mais possível discutir se é 
bom para o País ou não é bom para o País a realiza-
ção da Copa. A verdade é que é um fato consumado, 
o Governo brasileiro assumiu a responsabilidade e o 
Brasil tem que dar conta dessa tarefa.

O triunfalismo não é o antídoto adequado para 
dotar o País das condições exigidas pela entidade in-
ternacional para os anfitriões dos seus torneios. São 
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exigências de conforto e acessibilidade de estádios 
escalados para receber partidas, oferta de hotelaria de 
qualidade, de infra-estrutura de telecomunicações, e de 
transportes (urbano e aeroportuário) nas cidades-sede; 
entre outras definidas em uma extensa cartilha.

Vejamos alguns setores e seus gargalos, segun-
do os especialistas. 

Hotelaria: A FIFA dimensiona que são neces-
sários 32 mil quartos por cidade-sede e arredores. 
Apenas São Paulo atende a exigência. Nas demais 
eventuais sedes há falta de hospedagem. Outro com-
plicador: falta mão de obra capacitada para vagas a 
serem criadas no setor.

Transportes: Estádios mal localizados, sem es-
trutura de transporte público. O sistema aeroportuário 
está operando acima da capacidade. Estudo do IPEA 
– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra 
que dez dos principais aeroportos já estão operando 
acima da capacidade máxima. Relatório do BNDES 
de 2009 aponta que, dos vinte principais aeroportos 
brasileiros, 19 apresentam algum tipo de gargalo – 
pista, pátio ou terminal de passageiros – à exceção 
de Viracopos. Estradas que ligam cidades-sede estão 
em más condições.

Estádios: A FIFA recomenda estacionamentos 
e hospitais próximos, corredores de circulação ade-
quados, tribunas de imprensa, assentos numerados, 
vestiários para atletas, árbitros e gandulas, bem como 
área livre próxima aos estádios para a concentração 
de torcedores.

Nenhum estádio brasileiro atende a essas exi-
gências.

Telefonia: Limitação na tecnologia 3G, que pode 
levar à pane na rede em locais onde multidões fazem 
ligações ou enviam fotos e vídeos via celular simulta-
neamente.

O Governo estima a circulação de cerca de 600 
mil visitantes internacionais e mais uns 3 milhões de 
brasileiros. Se o Brasil receber, durante o mês da Copa, 
500 mil turistas estrangeiros, essa cifra é, por exemplo, 
10% maior do que o número de visitantes que aportam 
por aqui a cada ano.

Perspectiva e desafios
A Copa do Mundo de 2014 terá um efeito multi-

plicador capaz de quintuplicar os investimentos diretos 
realizados no Brasil para viabilizar o evento, injetan-
do, no total, R$142,39 bilhões na economia brasileira 
até 2014. A informação é resultante do estudo Brasil 
Sustentável – Impactos Socioeconômicos da Copa do 
Mundo 2014, desenvolvido pela Ernst & Young, em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Todavia, é 
imperioso encarar os desafios que estão postos com 
realismo e planejamento.

O estado de pré-colapso dos nossos aeropor-
tos.

Apesar de estudos realizados por órgãos do pró-
prio Governo – como o divulgado, no final de maio, 
pelo IPEA – apontarem que o setor aéreo brasileiro 
poderá entrar em colapso se não houver investimentos 
urgentes nos aeroportos, as obras ainda caminham a 
passos lentos. Levantamento feito pelo Contas Abertas 
com base nos 27 relatórios estaduais do Programa de 
Aceleração do Crescimento, o chamado PAC, mostra 
que, dos 46 empreendimentos aeroportuários previstos 
para o período 2007/2010 e pós 2010, apenas nove 
foram concluídos até abril.

O problema não é falta de recursos, mas, sim, 
de capacidade para investir. Até junho, a Infraero ha-
via gasto apenas 11% da dotação de investimentos 
autorizados para 2010. De R$1,5 bilhão previsto para 
o ano, só R$178 milhões foram gastos. Portanto, há 
incapacidade do Governo de aplicar os recursos con-
signados no Orçamento.

Exemplo: Galeão, no Rio de Janeiro. Revitaliza-
ção e modernização do Terminal de Passageiros nº 2. 
A Infraero investiu apenas R$10,4 milhões em 2010, 
de uma dotação de R$ 299 milhões.(Fonte: DEST/
Contas Abertas)

Em 2009, até dezembro, somente R$421 milhões 
(ou seja, 43%) foram investidos pela Infraero, de uma 
dotação prevista de R$981 milhões.

Em 2007 e em 2008, menos da metade da verba 
prevista foi de fato utilizada. (Fonte: Relatório Infraero 
2009/Contas Abertas)

Controle do espaço aéreo. 
Isto é muito grave.
Não podemos ignorar a questão dos radares e o 

controle do espaço aéreo no período da Copa. Dados 
do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos indicam que, apenas até maio, foram re-
gistradas 77 ocorrências de quase colisão no Brasil. 
Este é um fato desconhecido pelos brasileiros. Quem 
de nós sabia que até maio nós tivemos 77 ocorrên-
cias de quase colisão no espaço aéreo brasileiro? No 
ano passado, foram 173 relatórios informando esse 
tipo de incidente.

A Infraero e a Anac têm 15 dias para enviar in-
formações solicitadas ao Ministério Público em razão 
de fatos que estão ocorrendo. Em 2009, registraram-
se 1.076 incidentes, um recorde histórico na aviação 
civil brasileira. Portando, quase 10% dos incidentes no 
País referem-se a quase colisões. Confesso que eu 
não tinha conhecimento dessa realidade de inúmeros 
incidentes de quase colisão no espaço aéreo. (Em in-
glês near miss ou Airprox).
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O Ministério Público Federal instaurou inquérito 
civil público para acompanhar a atuação da Infraero 
nas melhorias dos aeroportos para a Copa de 2014 e 
para as Olimpíadas de 2016. O documento é assina-
do pelos Procuradores da República Marcus Marcelus 
Gonzaga Goulart, Paulo José Rocha Júnior e Paulo 
Roberto Galvão de Carvalho. 

Entre as primeiras demandas feitas por eles à In-
fraero está a preparação de um cronograma detalhado 
de obras de reforma, incluindo prazos previstos para a 
realização das licitações e execução das obras.

O Ministério Público Federal também solicita uma 
lista com as dificuldades encontradas pela Infraero 
na realização das obras, como licenças ambientais e 
ações judiciais, entre outras.

Os Procuradores encaminharam ainda um se-
gundo ofício à Anac. Nele pedem cópia de projeções 
e estudos sobre a necessidade de acréscimo de infra-
estrutura aeroportuária, não somente para a realização 
dos eventos esportivos, mas também para o desenvol-
vimento nacional. Como eu disse, a Anac tem quinze 
dias para apresentar esse relatório.

Sr. Presidente, não vou fazer a leitura dos apon-
tamentos em que comparamos os investimentos rea-
lizados no Governo passado e no atual Governo, as 
principais obras realizadas no Governo anterior e no 
atual Governo, exatamente fazendo um diagnóstico 
da situação.

Apresentamos também os dados referentes a 
portos, as deficiências que existem. São 265 obras 
listadas como necessárias e apenas 51 delas estão 
previstas no chamado PAC. 

Há, também, pesquisa realizada pelo Fórum Eco-
nômico Mundial, publicada no Relatório de Competi-
tividade Global, que coloca o Brasil em 127º lugar, 
entre 133 países, num ranking sobre qualidade de in-
fraestrutura portuária, atrás de países como Paraguai, 
Bangladesh e Nigéria. Infelizmente, essa é a realidade 
portuária brasileira. É um vexame internacional a rea-
lidade portuária brasileira. 

Enfim, os investimentos são escassos, não tem 
ocorrido, da parte do Governo, uma atenção eficiente 
para a necessidade de modernização dos nossos por-
tos, o que é um fator preponderante para que, nessa 
competição internacional, os brasileiros exportadores 
possam avançar, uma vez que o encarecimento do 
custo da produção, sobretudo neste momento da ex-
portação, que é fundamental... Ontem, fizemos aqui 
um pronunciamento relatando exatamente as longas 
filas nos portos, nos principais portos do Brasil, filas 
com caminhões carregados, aguardando vez para as 
exportações dos produtos.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que considere lido 
todo esse relatório que trago sobre a situação dos por-
tos, os principais gargalos nos portos brasileiros. Faço 
referência ao porto de Salvador e à péssima qualidade 
das rodovias federais do Brasil, um dos fatores prin-
cipais e responsáveis pelo custo Brasil que derruba a 
competitividade do nosso setor produtivo. Enfim, são 
dados importantes que peço a V. Exª que considere 
como lidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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.)

BRAZIL WORLD CUP TRANSPORTATION CONGRESS
Evento organizado pelo International Business 

Communications
Objetivo: debater problemas e soluções em por-

tos, rodovias e aeroportos para 2014 – ano em que a 
Copa será realizada no Brasil.

Os intrincados caminhos que conduzem à Copa de 2014
As preocupações do futebol nacional transcen-

dem a preparação do melhor time para a Copa de 
2014. A infraestrutura é adversária do Brasil na Copa 
de 2014.

Essa é, inclusive, a visão da própria FIFA. Um dia 
após o término da Copa da África do Sul, a entidade 
advertiu que falta tudo para o Brasil ter condições de se-
diar o Mundial de 2014. “Precisamos construir estádios, 
estradas, o sistema de telecomunicações, aeroportos 
e ver se há mesmo capacidade suficiente em hotéis”, 
disse o secretário-geral da FIFA Jerome Valcke.

O Tribunal de Contas da União (TCU) declara em 
relatório que as providências estão “impressionante-
mente atrasadas” e teme que se repita a experiência 
do Pan de 2007, no Rio, cujo orçamento inicial de R$ 
520 milhões virou obra de R$ 4 bilhões. O governo fe-
deral teve de assumir gastos a título de socorro emer-
gencial. O TCU também vê risco de alguns estádios 
virarem “elefantes brancos”.

Os desafios do Brasil para realizar a Copa do Mun-
do de 2014 devem ser enfrentados a partir de dados 
de realidade. O triunfalismo não é o antídoto adequado 
para dotar o país das condições exigidas pela entidade 
internacional para os anfitriões de seus torneios.

São exigências de conforto e acessibilidade de 
estádios escalados para receber partidas, de oferta de 
hotelaria de qualidade, de infraestrutura de telecomu-
nicações e de transportes (urbanos e aeroportuário) 
nas cidades-sede; entre outras definidas em extensa 
cartilha.
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Vejamos alguns setores e seus gargalos, segundo 
especialista:

Hotelaria: A FIFA dimensiona que são neces-
sários 32.000 quartos por cidade-sede e arredores. 
Apenas São Paulo atende à exigência – nas demais 
eventuais sedes há falta de hospedagens. Outro com-
plicador: falta mão-de-obra capacitada para vagas a 
serem criadas no setor.

Transportes: Estádios mal localizados e sem es-
trutura de transporte público. O sistema aeroportuário 
está operando acima da capacidade.

Estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) mostra que 10 dos principais aeroportos já 
estão operando acima da capacidade máxima. Relató-
rio do BNDES de 2009 aponta que, dos 20 principais 
aeroportos brasileiros, 19 apresentam algum tipo de 
gargalo (pista, pátio, ou terminal de passageiros). A 
exceção é Viracopos.

Estradas que ligam cidades-sede em más con-
dições.

Estádios: A FIFA recomenda estacionamentos 
e hospitais próximos, corredores de circulação ade-
quados, tribunas de imprensa, assentos numerados, 
vestiários para atletas, árbitros e gandulas, bem como 
área livre próxima ao estádio para a concentração de 
torcedores. Nenhum estádio atende às exigências.

Telefonia: Limitação na tecnologia 3G, que pode 
levar a pane na rede em locais onde multidões fazem 
ligações ou enviam fotos e vídeos via celular simulta-
neamente.

O governo estima a circulação de cerca de 600 
mil visitantes internacionais e mais uns 3 milhões de 
brasileiros. Se o Brasil receber durante o mês da Copa 
500.000 turistas estrangeiros essa cifra é, por exemplo, 
10% maior do que o número de visitantes que aportam 
por aqui a cada ano.

Perspectivas e desafios
A Copa do Mundo de 2014 terá um efeito multi-

plicador capaz de quintuplicar os investimentos diretos 
realizados no Brasil para viabilizar o evento, injetan-
do no total R$142,39 bilhões na economia brasileira 
até 2014.

A informação é resultante do estudo Brasil Sus-
tentável – Impactos Socioeconômicos da Copa do 
Mundo 2014, desenvolvido pela Emst & Young em par-
ceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Todavia, 
é imperioso encarar os desafios que estão postos com 
realismo e planejamento .

O estado de pré-colapso dos aeroportos
Apesar de estudos realizados por órgãos do pró-

prio governo – como o divulgado no fim de maio pelo 
IPEA – apontarem que o setor aéreo brasileiro po-

derá entrar em colapso se não houver investimentos 
urgentes nos aeroportos, as obras ainda caminham a 
passos lentos. Levantamento feito pelo Contas Aber-
tas com base nos 27 relatórios estaduais do Programa 
de  Aceleração do Crescimento (PAC) mostra que dos 
46 empreendimentos aeroportuários previstos para o 
período 2007-2010 e pós 2010, apenas 9 foram con-
cluídos até abril.

O problema não é a falta de recursos, mas sim 
da capacidade para investir: até junho, a Infraero havia 
gasto apenas 11% da dotação de investimentos au-
torizados para 2010: de R$ 1,5 bilhão previsto para o 
ano, só R$ 178 milhões foram gastos. (Fonte: DEST/
Contas Abertas)

-
dernização do Terminal de Passageiros no 2). A In-
fraero investiu apenas R$ 10,4 milhões em 2010, de 
uma dotação de R$ 299 milhões.(Fonte: DEST/Con-
tas Abertas);

-
lhões (43%) foram investidos pela Infraero de uma 
dotação prevista de R$ 981 milhões.(Fonte: Contas 
Abertas);

prevista foi de fato utilizada.(Fonte: Relatório Infraero 
2009/Contas Abertas).

Controle do Espaço Aéreo
Não podemos ignorar a questão dos radares e o 

controle do espaço aéreo no período da Copa. Dados 
do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (CENIPA) indicam que, apenas até maio, 
foram registradas 77 ocorrências de quase colisão no 
Brasil. No ano passado, 173 relatórios informaram esse 
tipo de incidente.

A propósito, em 2009 o CENIPA registrou 1076 
incidentes, um recorde histórico na aviação civil bra-
sileira. Portanto, quase 10% dos incidentes no país 
referem-se a quase colisões (em inglês near miss 
ou Airprox).

Ministério Público x Infraero
O Ministério Público Federal no Distrito Federal 

(MPF/DF) instaurou inquérito civil público para acompa-
nhar a atuação da Infraero nas melhorias dos aeropor-
tos para a Copa 2014 e para as Olimpíadas 2016.

O documento é assinado pelos procuradores da 
República Marcus Marcelus Gonzaga Goulart, Paulo José 
Rocha Júnior e Paulo Roberto Galvão de Carvalho.

Entre as primeiras demandas feitas por eles à In-
fraero está a preparação de um cronograma detalhado 
de obras (previstas e iniciadas) de reforma, incluindo 
os prazos previstos para realização das licitações e 
execução das obras.
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O MPF também solicita uma lista com as dificul-
dades encontradas pela Infraero na realização das 
obras, como licenças ambientais e ações judiciais, 
entre outras.

Os procuradores encaminharam ainda um segun-
do ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
Nele pedem cópia de projeções e estudos sobre a ne-
cessidade de acréscimo de infraestrutura aeroportuária, 
não somente para a realização dos eventos esportivos, 
mas também para o desenvolvimento nacional.

A Infraero e a ANAC têm 15 dias para enviar as 
informações solicitadas ao Ministério Público.

FHC x Lula
A eventual tentativa de depositar em governos 

anteriores a deterioração dos aeroportos é injusta.

total de passageiros que passaram pelos aeroportos 
brasileiros anualmente aumentou 61%, de 46,3 mil para 
74,9 mil. Entre 2002 e 2009 aumentou 73%, de 74 mil 
para 128 mil. Ou seja, no Governo FHC houve cresci-
mento muito expressivo do volume de passageiros sem 
ter apagão aéreo, ao contrário do Governo Lula.

-
ros passou por uma modernização de grande alcance, 
foram investidos cerca de 2,3 bilhões em 7 anos, na 
construção, ampliação e reforma de aeroportos em 18 
capitais (atualizado de 95-2001 – R$4,3 bi em reais de 
dez/09). (Fonte: Relatórios Infraero/A Era do Real)

bilhões pela Infraero em 7 anos. (Fonte: Relatórios 
Infraero/A Era do Real)

Principais obras do Governo FHC:
-

cife;
-

gado Filho – Porto Alegre;

 
TO;

Magalhães – Salvador

Dumont, Brasília (Fonte: Era do Real).

Principais obras Governo Lula:
 Aeroporto Internacional de Fortaleza – terminal 

de cargas e torre de controle
 Ampliação do Aeroporto de João Pessoa
  Novo terminal de passageiros em, Maceió
Aeroporto Internacional de Brasília – recebeu 

uma segunda pista
Aeroporto de Congonhas – passagem subterrâ-

nea e modernização

 Santos-Dumont foi reformado em 2007. (Fon-
te: Infraero) 

A Infraero é uma das empresas que sofreu lote-
amento político durante o governo Lula , que proferiu 
fazer nomeações políticas ao invés de técnicas. No 
início de seu governo, Lula nomeou o petista Carlos 
Wilson para o comando da Infraero, que levou o nú-
mero de funcionários comissionados a 240. Ele deixou 
o cargo em 2006 para disputar uma vaga na Câmara. 
Sua gestão foi um dos principais objetos da CPI do 
Apagão Aéreo (Fonte: O Estado de S. Paulo)

PORTOS

O Brasil tem cinco anos para evitar um apagão 
logístico, caso cresça num patamar entre 4% e 5% 
ao ano. Isso porque os investimentos previstos para 
a área portuária correm o risco de não dar contas 
das 265 obras avaliadas como gargalos, segundo 
o estudo Portos Brasileiros: Diagnóstico, Políticas 
e Perspectivas do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA).

Das 265 obras constatadas como necessárias, 
apenas 51 estão previstas no PAC. Isso não represen-
ta sequer um quarto do valor necessário para atender 
às demandas.

Não é à toa que a qualidade da infraestrutura 
brasileira é das piores no mundo. Comparado a outros 
20 países, com os quais concorre no mercado global, 
o Brasil ficou apenas na 17ª colocação no quesito 
qualidade geral da infraestrutura, empatado com a 
Colômbia. Numa escala de 1 a 7, o País teve nota 3,4. 
O recente estudo é da LCA Consultores, cuja fonte foi 
o relatório de competitividade 2009/2010 do Fórum 
Econômico Mundial.

Foi no item qualidade da infraestrutura portuária 
que o Brasil teve o pior desempenho. Com 2,6 pontos, 
o país foi o lanterninha do ranking, bem distante da 
média mundial de 4,2.

Dado emblemático: no início de agosto, a fila de 
navios à espera de autorização para atracar no Por-
to de Santos – maior da América Latina – bateu novo 
recorde: o congestionamento chegou a 119 navios 
parados.

Portos – Mensagens principais:

contribui diretamente para o “custo Brasil”, que derruba 
a competitividade do nosso setor produtivo.

30 dias nos portos para embarcar o açúcar brasileiro. 
Este ano a fila de navios para atracar em Santos ba-
teu recorde, prejudicando a exportação de açúcar. No 
dia 21 de julho, a fila de navios chegava a 76 embar-
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cações. Filas de caminhões nos portos se estendem 
por quilômetros. Para crescer mais o Brasil precisa 
superar esses gargalos.

Governo Federal são insuficientes para melhoria dos 
portos brasileiros. Estudo do IPEA estima que seriam 
necessários investimentos de R$42 bilhões para 265 
obras importantes. OS PAC 1 e 2 representam um 
total de R$15 bilhões em investimentos. (Fonte: Re-
latório IPEA)

Repertório Rápido
-

dial, publicado no Relatório de Competitividade Global 
2009/2010 (Global Competititeness Report) classifica 
o Brasil em 127o lugar entre 133 países, num ranking 
sobre qualidade da infraestrutura portuária, atrás de 
países como o Paraguai (92o), Bangladesh (113o) e 
Nigéria (122o).

-
vestimentos em 2010, apenas R$288 milhões (26% do 
total) foram desembolsados pela Secretaria de Portos 
até agora. (Contas Abertas, 2007/2010)

-
mentária em 2010 que ainda não receberam recursos 
da Secretaria está a de drenagem e adequação de na-
vegabilidade no porto de Fortaleza (CE), recuperação 
dos molhes do canal de acesso ao porto de Rio Grande 
(RS) e reforço do molhe de abrigo do porto de Santo 
Antônio (PE). (Contas Abertas, 2007/2010)

Em 2009, do R$1,2 bilhão autorizado para obras 
de dragagem, construção de cais, ampliação de mo-
lhes de canais de acesso, aquisição de equipamentos, 
entre outras atividades, apenas R$607 milhões foram 
desembolsados pela Secretaria de Portos, 49% do 
valor. (Fonte: Contas Abertas)

Dados
 O sistema portuário brasileiro é composto por 

46 portos organizados e 124 terminais de uso priva-
tivo. Do total dos portos organizados, 34 portos públi-
cos marítimos encontram-se sob gestão da Secretaria 
Especial de Portos (SEP), dos quais 16 encontram-se 
delegados, concedidos ou tem sua operação autoriza-
da aos governos estaduais e municipais. Os outros 18 
portos marítimos são administrados diretamente pelas 
Companhias Docas – sociedade de economia mista, 
tem como acionista majoritário a União e são direta-
mente vinculadas à SEP. (Fonte: Relatório Ministério 
do Planejamento)

 O setor portuário brasileiro movimenta anual-
mente 700 milhões de toneladas das mais diversifica-
das mercadorias e responde por aproximadamente 
90% do comércio exterior brasileiro.

Gargalos
 A burocracia dos portos brasileiros chega a ní-

veis inacreditáveis. São 14 ministérios diferentes atu-
ando nos portos.

Segundo a Secretaria Especial de Portos (SEP), 
são exigidos de todos os navios que embarcam e de-
sembarcam no país uma média de 112 documentos, 
que somam 935 informações, muitas vezes preenchi-
das em diversas vias e em duplicidade para órgãos 
diferentes.(Fonte: O Globo);

Só no Porto de Santos, o maior do país, são 
3.773.800 folhas de papel anualmente, cujo peso che-
ga a 17,4 toneladas, segundo estimativa do Sistema 
Federal de Processamento de Dados (Serpro). (Fon-
te: O Globo)

Porto de Salvador
Com carência de equipamentos, espaço saturado, 

maquinário obsoleto e alto índice de perdas de cargas 
– que chega a 39% do total conteinerizado no território 
baiano –, o Porto de Salvador é o principal retrato das 
deficiências do sistema portuário brasileiro.

Uma pesquisa com 200 executivos de compa-
nhias usuárias, concluída em janeiro pelo Centro de 
Estudos em Logística (CEL), posicionou o porto da 
capital baiana na última colocação entre os 18 princi-
pais portos do país.

Muita carga que poderia estar vindo para o estado 
está sendo direcionada para outros portos brasileiros, 
a exemplo de Suape, Pecém (Ceará), Rio de Janeiro, 
Santos (SP) e Vitória (ES). O setor mais prejudicado 
é o de frutas, pois cerca de 50% do que é exportado 
está sendo embarcado através dos portos de Suape 
e Pecém. Produtos baianos como algodão, couro, café 
e madeira perfilada estão sendo movimentados pelo 
Porto de Santos.

ESTRADAS

Mensagens Principais
A péssima qualidade das rodovias federais é um 

dos principais responsáveis pelo “custo Brasil”, que 
derruba a competitividade do nosso setor produtivo.

67% das rodovias federais estão em estado re-
gular, ruim ou péssimo. Em 2008 ocorreram mais de 
138 mil acidentes.

18% da malha rodoviária sob administração fe-
deral não é nem mesmo pavimentada, segundo dados 
do próprio Governo Federal.

O Governo atual não deu a devida importância a 
esse tema. Projeções de investimentos apresentadas 
no PAC cobrem aproximadamente 13% das demandas 
identificadas no setor pelo Mapeamento Ipea de Obras 
Rodoviárias (Fonte: Relatório IPEA).
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O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura 
e Transportes) está loteado politicamente. É um órgão 
que atua sem planejamento e por critérios puramente 
político-partidários, que mais atrapalha do que ajuda 
a conservação das estradas.

meio da Cide, aproximadamente R$65 bilhões, mas 
apenas o equivalente a 1/3 deste montante foi gasto 
em investimentos nas BRs.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, de acordo com o Regimento, ao Senador Roberto 
Cavalcanti, do PRB da Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço ao Senador amigo e primo Moza-
rildo Cavalcanti pelo pronto registro da nossa intenção 
de fazer este registro no dia de hoje.

Na verdade, caro e nobre Senador Mozarildo, 
desde criança, eu olhava a data 24 de agosto com 
muita superstição. Na minha terra, quando jovem, 
quando criança, era dito que era o dia em que o diabo 
estava solto. É uma dessas crendices populares que, 
na verdade, a gente não sabe se toma cautela ou se... 
Dizem que caldo de galinha e cautela é sempre bom, 
mas, na verdade, o dia 24 de agosto sempre foi o dia 
em que, no Brasil, houve algumas coincidências que 
foram muito marcantes.

Na manhã de hoje, exatamente, eu tinha a in-
tenção de estar nesta tribuna fazendo esta referência 
sobre o dia 24 de agosto e, na verdade, abordar os 56 
anos da morte de Getúlio Vargas, que foi exatamente 
no dia 24 de agosto, e busquei algum elemento. Eu 
tinha interesse de fazer esta comunicação e procu-
rei ver qual a melhor forma. Coincidentemente, tive 
acesso a um jornal que leio, na medida do possível, 
diariamente, que é a Folha de S.Paulo. Considero al-
guns jornais muito importantes para mim, no meu dia 
a dia. A Folha de S.Paulo é um deles, o Correio Bra-
ziliense é outro. Para quem quer se inteirar de Brasil, 
eu acho que a Folha é formidável; para quem quer se 
inteirar de Brasília, o Correio Braziliense é formidável. 
Eu não poderia deixar de também aqui fazer referência 
ao Correio da Paraíba, pois, para quem é da Paraíba, 
este jornal também é leitura indispensável.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal 
Folha de S.Paulo de hoje traz artigo intitulado “A obra 
de Getúlio”, assinado por Antonio Neto, presidente da 
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), 
membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social (CDES) e do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Industrial.

O artigo traça um perfil sobre Getúlio Vargas e 
seus reflexos para o Brasil e fala como o Governo Lula 
herdou a obra do Brasil nação iniciada por Getúlio Var-
gas. O texto do artigo supracitado caiu assim de forma 
esplendorosa no sentido de permitir esta homenagem 
que fazemos, neste momento, da tribuna do Senado, 
rendendo exatamente esse tributo a Getúlio Vargas.

Peço permissão para ler o texto deste artigo ex-
traordinário, publicado na Folha no dia de hoje:

Getúlio Vargas foi, sem dúvida, o melhor 
presidente do Brasil [diz o jornalista Antonio 
Neto]. Liderou os partidos, governou com todas 
as classes sociais e foi amado pelo povo. En-
frentou e venceu as oligarquias. Criou, a par-
tir da Revolução de 30 [uma revolução muito 
significativa lá para o Estado da Paraíba, pe-
los seus reflexos, pelas suas consequências, 
pelo registro da morte de João Pessoa], uma 
nação soberana e independente.

Os trabalhadores passaram a sonhar e a 
lutar por uma vida mais digna, bem como pelo 
direito de olhar para os seus filhos e dizer que 
eles terão oportunidades de se alimentar, es-
tudar e crescer, como todos os cidadãos.

Vargas criou as leis trabalhistas e ali-
cerçou o desenvolvimento do país. Foi ele o 
criador da Petrobras. Com sua morte, evitou 
o golpe de 1954. Por causa dele, a Petrobras 
rasgou o subsolo e entrou pelo mar.

[...]
Cinquenta e seis anos após seu suicídio, 

tudo o que o presidente fez é atual. Tudo o que 
ele disse também. Getulio pôs em prática o 
que dizia em seus discursos. Sabia que a sua 
obra era o início do que viria depois, no futuro. 
E que, um dia, os trabalhadores chegariam ao 
governo. Como aconteceu com Lula.

[...]
Fundador dos extintos PSD e PTB, ele 

ensinou que só é possível para um país se de-
senvolver se a finalidade for a de proporcionar 
aos homens, mulheres e crianças a existência 
digna, segura, próspera e confortável a que 
têm direito.

Ele deu prioridade à planejada presença 
do Estado na economia.

O presidente sabia que, sem incentivos 
adequados aos empresários e aos trabalha-
dores e sem a participação do Estado, não há 
desenvolvimento pleno.
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Foi necessário passarmos pela consu-
mada leviandade do neoliberalismo para que 
o povo absorvesse com mais profundidade os 
ensinamentos que defendem o desenvolvimen-
to e têm a ver com as ideias de Vargas.

Hoje, está à frente do governo brasileiro 
um trabalhador que se despede da Presidência 
da República após oito anos de administração 
pelo voto popular.

Lula trouxe de volta a obra getulista. Re-
estruturou o Estado e diminuiu as distâncias 
sociais entre os brasileiros, aumentadas a 
partir do golpe de 1964.

Para prosseguir com a obra do Brasil na-
ção iniciada por Getulio, o Governo Lula teve 
como base, entre outras coisas, o Programa de 
Aceleração do Crescimento, a reconstrução da 
Petrobras, a valorização gradual e constante 
do salário mínimo, a geração de empregos e 
a preocupação com as questões sociais.

O compromisso dos trabalhadores e dos 
cidadãos engajados no trabalhismo histórico 
é o de completar a obra de Getulio.

Os herdeiros de Vargas são todos os que 
formam o povo brasileiro.

O nome do presidente Getulio é a nossa 
bandeira de luta. Usaremos os seus ensina-
mentos, sempre, para ajudar a desenvolver 
este país até a sua plenitude.

Assim finaliza Antonio Neto neste seu artigo, 
no qual peguei carona exatamente para homenage-
ar o homem público, a figura do ex-presidente, cuja 
morte, na data de hoje, completa 56 anos. Parabéns 
à visão, à capacidade de entender o Brasil nação 56 
anos atrás.

Era o registro, Sr. Presidente, que eu tinha a fa-
zer e que, na verdade, era inadiável por ser hoje dia 
24 de agosto de 2010.

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

– RR) – Senador Roberto, gostaria de pedir a V. Exª a 
gentileza de assumir a Presidência já que o próximo 
orador serei eu.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Roberto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Com a palavra o Senador Mozarildo 
Cavalcanti, para o seu pronunciamento como orador 
inscrito.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente Roberto Cavalcanti, é uma honra falar 
após V. Exª, já que o tema que vou abordar é o mes-
mo que V. Exª abordou. E fico feliz em saber que um 
Parlamentar de outro Partido faz essa homenagem a 
Getúlio Vargas, pois, na verdade, muitos, principalmente 
os mais jovens, não têm conhecimento da sua obra, e 
os mais velhos, muitas vezes, já a esqueceram, pois 
muitos anos já se passaram desde o seu falecimento, 
há 56 anos, como V. Exª muito bem frisou.

Eu, como Senador pelo Partido Trabalhista Bra-
sileiro, reeleito pelo próprio PTB, e como presidente 
do PTB no meu Estado e um dos vice-presidentes na-
cionais do PTB, é uma honra muito grande, além do 
que, eu diria, é até um dever fazer esse registro. Um 
povo que não cultua sua história, que não compreende 
as razões até do presente, oriundas de uma história 
relativamente recente... Porque a história de um país 
de 56 anos atrás pode-se dizer que é uma história re-
lativamente recente.

Então, eu gostaria de ler parte do artigo que está 
colocado no site do PTB nacional, que justamente trata 
da pessoa, da figura de Getúlio Vargas:

PTB homenageia Getúlio no dia em que 
se completam 56 anos da sua morte.

Patrono [e, na verdade, criador] do Par-
tido Trabalhista Brasileiro e maior líder político 
do país na era republicana, Getúlio liderou o 
movimento revolucionário de 1930.

E é bom dizer que esse movimento revolucionário 
se deu justamente contra um sistema que de demo-
crático só tinha o nome, porque quem votava naquela 
época, antes da revolução comandada por Getúlio? 
Somente os abastados, quem tinha determinado grau 
de instrução. Negros e índios nem pensar. Mesmo os 
não índios e não negros que não tinham uma condição 
social razoável, mesmo não sendo analfabetos, não 
podiam votar. Então, era um jogo de cartas marcadas. 
Era a política do voto de cabresto. Getúlio se insurgiu 
contra isso e, justamente, liderou o movimento que 
criou o Governo Provisório, de 1930 a 1934. Foi Pre-
sidente Constitucional, de 1934 a 1937; e do Estado 
Novo, de 1937 a 1945.

Eleito pelo voto popular, retornou ao po-
der em 1951, permanecendo até agosto de 
1954, quando se suicidou, legando ao povo 
brasileiro a “carta testamento”, adotada como 
símbolo do PTB [e que, inclusive, faz parte do 
nosso] (Estatuto, no art.4º, letra “c”).

Aclamado em todo o país como o “Pai 
dos Pobres” e “criador da legislação social” 
[que de fato foi], fundou o PTB em 1945, para 
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consignar a proposta trabalhista e a mobiliza-
ção das classes trabalhadoras.

Portanto, o PTB hoje é o partido com maior histó-
ria. Nenhum outro partido tem o tempo de história que 
tem o PTB. E esse partido foi criado, Senador Rober-
to, justamente para consignar a proposta trabalhista 
e a mobilização das classes trabalhadoras. E é muito 
importante frisarmos isso, porque ser trabalhista, de-
fender o trabalhismo significa ser uma espécie de in-
terlocutor entre trabalhador e empregador, é fazer com 
que o trabalhador seja respeitado sem que se precise 
destruir o empregador ou, digamos assim, dificultar a 
vida do empregador.

Político que por mais tempo ocupou a Presidência 
da República, Getúlio foi o responsável pela criação 
da legislação trabalhista, pelo voto feminino [é impor-
tante que se diga, pois as mulheres também não vota-
vam. Não eram só aqueles que não tinham condições 
financeiras, que não tinham destaque social, não. As 
mulheres não votavam de jeito nenhum, mesmo que 
fossem abastadas. Foi Getúlio Vargas que implantou o 
voto feminino. Criou a legislação eleitoral, a Justiça Elei-
toral inclusive, criando a figura dos tribunais eleitorais; 
criou a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, 
a carteira de trabalho, a Previdência Social e as mais 
importantes conquistas sociais do povo brasileiro.

Então, esse foi realmente o Presidente que cui-
dou da parte social para valer, cuidou de colocar na 
legislação o que de fato era necessário para garan-
tir ao trabalhador a condição de ter dignidade, de ter 
respeito.

No campo econômico, criou a Companhia Side-
rúrgica Nacional e a Petrobras, e iniciou o processo de 
industrialização do País; criou também a Companhia 
Vale do Rio Doce. Os princípios do trabalhismo fizeram-
se presentes em todos os momentos em que Getúlio 
Vargas ocupou o Poder, valorizando os trabalhadores 
em uma sociedade ainda marcada pelos resquícios do 
escravagismo, ou seja, pelo aviltamento do trabalho. E 
pensar que ainda hoje existem dificuldades para que se 
possa realmente dar ao homem e à mulher trabalha-
dora as condições adequadas de trabalho e, até que 
se tem notícia, permanente de trabalho quase que na 
semelhança de escravidão. Isto é, pessoas que tra-
balham em locais “a”, “b” ou “c” apenas pela comida e 
pelo abrigo, vamos dizer assim.

Na concepção dos primeiros líderes do 
PTB, o Partido teve a missão prioritária de pro-
por as reformas sociais necessárias para aquele 
período de transição e efervescência econômica 
coincidentes com a queda do Estado autoritário 
brasileiro, o final da Segunda Grande Guerra e 

a redemocratização do País. Ao mesmo tempo 
em que o País se democratizava, partia para 
a instalação de grandes projetos industriais 
de base, que modificariam sua própria face. 
O PTB nasceu nesse momento junto com sua 
nova Constituição, a de 1946. E colocou como 
fundamento a ênfase especial na valorização 
da força do trabalho, ponto de partida para o 
efetivo desenvolvimento nacional.

Aí, Senador Roberto, segue-se a biografia de 
Getúlio Vargas, que não vou ler, mas vou pedir a V. 
Exª que dê como lida como parte integrante do meu 
pronunciamento.

Quero dizer, Senador Roberto – V.Exª disse no 
seu pronunciamento –, que o dia 24 de agosto ficou na 
mente das pessoas, principalmente dos jovens daque-
la época em que aconteceu algo sombrio. Era agosto, 
que já é considerado um mês delicado – há quem diga 
que agosto é o mês do desgosto –, e eu me lembro 
de que era menino naquela época e estava no ensino 
fundamental lá, no meu distante hoje Estado de Rorai-
ma, à época Território Federal de Roraima. Não havia 
televisão, só havia rádio, e a rádio ficava repetindo, de 
tantos em tantos minutos, a notícia do suicídio de Ge-
túlio Vargas e a leitura da sua carta testamento. Eu me 
lembro de que eu ficava realmente emocionado e até 
amedrontado, mas, nesse momento, a minha cabeça 
se abriu e passei a admirar, porque também o rádio 
repetia todos os feitos de Getúlio Vargas. Eu, naquela 
época, disse: “Um dia, quando eu crescer, eu quero ir 
para esse partido”. E eis que as curvas do destino me 
levaram. Quando eu ingressei na política, não havia 
PTB; era época do regime de exceção – 1964 –, e só 
havia dois partidos: a Arena e o MDB, e eu passei pela 
Arena, PDS, depois Frente Liberal, PFL, depois vi que 
realmente a minha inclinação era vir para um partido 
mais de centro-esquerda. Fui para o PPS e, finalmen-
te, para o PTB, de que tive a honra de ser líder aqui. E 
reelegi-me Senador pelo PTB, Partido pelo qual nutria 
desde muito cedo, muita admiração.

Eu quero, Senador Roberto Cavalcanti, ao fazer 
esse registro, também aqui salientar a pessoa, a figu-
ra do nosso Presidente nacional, o ex-Deputado Ro-
berto Jefferson, que teve uma coragem histórica ao 
denunciar aquele famoso esquema do mensalão, que 
podia, inclusive, depois de ter denunciado, se valido 
do recurso de que muitos Parlamentares se valem, de 
renunciar para não ser cassado. Mas ele enfrentou, 
denunciou e foi cassado porque teve essa coragem. 
E, em vez de ele ficar nesse processo do mensalão 
como, vamos dizer assim, testemunha, ele está como 
réu, porque confessou.
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Ouvimos falar, está na lei, a questão da delação 
premiada. Nem esse benefício ele teve. E ele não quis. 
Ele resolveu arrostar todas as dificuldades para denunciar. 
E, se não fora ele, como estaria esse mensalão hoje em 
dia? Como estaria a corrupção no País? Que, aliás, não 
parou; mudou de forma. Mas, pelo menos, serviu para 
mostrar a que ponto estava encastelado ao lado do Pre-
sidente Lula, que, depois, disse que não sabia de nada, 
um esquema horrível de corrupção de toda forma.

Quero, portanto, ao prestar também esta ho-
menagem ao Deputado Roberto Jefferson e a todos 
aqueles que fazem parte da Direção Nacional e das 
Direções Estaduais do PTB, dizer que precisamos fa-
zer um grande movimento para justamente mostrar o 
quanto o trabalhismo está mais atual do que nunca. 
Nós precisamos justamente reforçar essas bases e fa-
zer uma luta para que não haja partido do empregador 
e não haja também partido do trabalhador exclusiva-
mente, mas para que haja um partido que lute por um 
trabalhismo sadio, por um trabalhismo que respeite 
a dignidade dos trabalhadores. E, nesse particular, o 
PTB tem sido uníssono, coeso, tanto na Câmara dos 
Deputados quanto aqui no Senado, na defesa desses 
direitos conquistados, na ampliação e modernização 
deles, e nunca na sua revogação.

Quero encerrar, Senador Roberto, com a leitura 
da carta-testamento. Quero fazer isso até em home-
nagem aos mais novos que nem ouviram falar dessa 
carta-testamento. Recomendo, inclusive, que acessem 
o site do PTB Nacional, em que há mais detalhes, mas 
vou terminar lendo essa Carta.

Diz, portanto, a Carta-Testamento:

Mais uma vez as forças e os interesses 
contra o povo coordenaram-se e novamente 
se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, 
insultam; não me combatem, caluniam, e não 
me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a 
minha voz e impedir a minha ação, para que eu 
não continue a defender, como sempre defendi, 
o povo e principalmente os humildes.

Sigo o destino que me é imposto. Depois 
de decênios de domínio e espoliação dos gru-
pos econômicos e financeiros internacionais, 
fiz-me chefe de uma revolução e venci.

Iniciei o trabalho de libertação e instaurei 
o regime de liberdade social. Tive de renunciar. 
Voltei ao governo nos braços do povo.

A campanha subterrânea dos grupos in-
ternacionais aliou-se à dos grupos nacionais 
revoltados contra o regime de garantia do tra-
balho. A lei de lucros extraordinários foi detida 
no Congresso. Contra a justiça da revisão do 
salário mínimo se desencadearam os ódios.

Quis criar liberdade nacional na poten-
cialização das nossas riquezas através da Pe-
trobras, mal começa esta a funcionar, a onda 
de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obs-
taculada até o desespero. Não querem que o 
povo seja independente.

Assumi o Governo dentro da espiral in-
flacionária que destruía os valores do trabalho. 
Os lucros das empresas estrangeiras alcan-
çavam até 500% ao ano. Nas declarações de 
valores do que importávamos, existiam fraudes 
constatadas de mais de 100 milhões de dóla-
res por ano. Veio a crise do café, valorizou-se 
nosso principal produto. Tentamos defender seu 
preço, e a resposta foi uma violenta pressão 
sobre a nossa economia a ponto de sermos 
obrigados a ceder.

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a 
hora, resistindo a uma pressão constante, inces-
sante, tudo suportando em silêncio, tudo esque-
cendo, renunciando a mim mesmo para defender 
o povo, que agora se queda desamparado. Nada 
mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se 
as aves de rapina querem o sangue de alguém, 
querem continuar sugando o povo brasileiro, eu 
ofereço em holocausto a minha vida.

Escolho este meio de estar sempre con-
vosco. Quando vos humilharem, sentireis minha 
presença sofrendo ao vosso lado. Quando a 
fome bater à vossa porta, sentireis em vosso 
peito a energia para a luta por vós e vossos 
filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no 
pensamento a força para a reação.

Meu sacrifício vos manterá unidos e meu 
nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota 
de meu sangue será uma chama imortal na 
vossa consciência e manterá a vibração sagra-
da para a resistência. Ao ódio respondo com o 
perdão. E aos que pensam que me derrotam 
respondo com a minha vitória. Era escravo 
do povo e hoje me liberto para a vida eterna. 
Mas esse povo de quem fui escravo não será 
mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará 
para sempre em sua alma e meu sangue terá 
o preço do seu resgate.

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei 
contra a espoliação do povo.

Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as 
infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. 
Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a mi-
nha morte. Nada receio. Serenamente dou o 
primeiro passo no caminho da eternidade e 
saio da vida para entrar na história.

79ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



43114 Quarta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

Então, Senador Roberto, esta é a carta-testa-
mento de Getúlio Vargas, escrita há 56 anos, quando, 
neste dia, 24 de agosto, ele se suicidou justamente 
por defender os interesses dos trabalhadores, por 
querer um Brasil independente do jugo das potências 
estrangeiras e, sobretudo, por querer um Brasil justo 
socialmente para aqueles mais humildes e, principal-
mente, fazer com que pudéssemos ter um trabalhismo 
forte nacionalmente comprometido, e não subjugado 
a qualquer tipo de controle externo.

Então, quero deixar esse registro, pedindo, como 
fiz, a V. Exª que a parte da biografia de Getúlio Vargas 
seja transcrita na íntegra como parte do meu pronun-
ciamento.

Muito obrigado a V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR. MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª será atendido.

E eu pediria ao nobre Senador Mozarildo Ca-
valcanti, a quem tenho grande estima, para fazer um 
registro de desculpas.

O registro é que, informalmente, nós dois con-
versávamos antes do início desta sessão a respeito 
da abertura desta, das dificuldades que estávamos 
tendo exatamente de administrá-la. E, por uma infeliz 
fatalidade, não trocamos ideias sobre o tema que nós 
falaríamos. Mas, por uma feliz coincidência de que 
as coisas acontecem exatamente pelos desígnios da 
força, desígnios de Deus, eu também abordei o tema 
do qual, sem dúvida, V. Exª, Senador Mozarildo, teria 
prioridade. Eu teria tido, sem dúvida, o maior carinho 
e respeito no sentido de deixar V. Exª ter, na tarde de 
hoje, em primeira mão, abordado esse fatídico 24 de 
agosto.

Mas tenho certeza de que V. Exª percebeu a minha 
inocência sobre o tema que V. Exª abordaria. Peço des-
culpas, porque, no fundo do meu coração, eu gostaria 
muito de tê-lo dado a oportunidade de ser o primeiro, 
por se tratar do Partido de V. Exª, a falar sobre Getúlio 
Vargas. Mas estou certo de que V. Exª compreendeu o 
que aconteceu e considera que, ao Partido e à figura 
de Getúlio Vargas, se somou o pronunciamento que 
fiz antecipado ao de V. Exª. Mas fica o meu registro e 
a minha desculpa.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Roberto Cavalcanti, pelo contrário. Como 
disse no inicio do meu pronunciamento, fiquei muito 
feliz de ver V. Exª, que é de outro partido, fazer o re-
gistro. Portanto, isso só engrandece o meu pronun-

ciamento, porque mostra que não é só um Senador 
do PTB que se lembrou deste dia. Então, considero 
que o pronunciamento de V. Exª fez ressaltar o meu. 
E, portanto, muito me honrou ouvi-lo antes do meu 
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Agradeço a compreensão.

O Sr. Roberto Cavalcanti deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, agora como orador inscrito, 
ao Senador Roberto Cavalcanti, do PRB da Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Caro Senador Mozarildo Cavalcanti, volto 
a esta tribuna para abordar um tema de extrema rele-
vância ao nosso Estado, ao Estado da Paraíba.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já está con-
tratado pelo Governo do Estado a empresa que fará 
os estudos de batimetria necessários à implantação 
do Porto de Águas Profundas da Paraíba, situado, a 
princípio, em Lucena, à 40 km de João Pessoa.

Esses estudos irão subsidiar o projeto de pré-
viabilidade técnica, econômica, ambiental e legal; o 
estudo de alternativas de localização do Porto; e a 
elaboração do seu projeto de engenharia, com o res-
pectivo orçamento das obras.

O esforço do Governador José Maranhão, no sen-
tido de dotar a Paraíba de um porto de águas profundas, 
tem várias justificativas. A primeira delas se refere às 
limitações naturais do Porto de Cabedelo.
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Mesmo após as obras de derrocagem, sua pro-
fundidade não ultrapassará os 11 metros, insuficientes 
para navios de 70 mil toneladas ou mais, que exigem 
portos com 13 metros mínimos de profundidade para 
atracar.

Além disso, Cabedelo é um porto antigo – tem 
mais de 100 anos de idade – e, apesar da sua moder-
nização, também apresenta outro problema de difícil 
solução: o estrangulamento logístico.

Cabedelo enfrenta dificuldades para o armazena-
mento de mercadorias, falta de retroárea. Retroárea, Sr. 
Presidente, é aquela área que ancora logisticamente 
um porto, que circunda o porto, onde são guardadas 
mercadorias, onde são feitos e construídos depósitos, 
os armazéns. Lá são também instaladas obras estru-
turantes como estaleiros, refinarias e outras empresas 
que dependem automaticamente da infraestrutura de 
um porto.

Essa é uma das razões pelas quais 21% dos pro-
dutos importados e exportados pela Paraíba passam 
pelo Porto de Suape, em Pernambuco. Por lá passa 
também o minério de ferro oriundo da mina do Boni-
to, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, que vai por 
rodovia até a Paraíba, para transbordo no terminal 
da Companhia Ferroviária do Nordeste, com destino 
a Suape.

O minério de ferro que o Brasil exporta também 
é uma boa justificativa para a construção do Porto de 
Águas Profundas da Paraíba, em Lucena.

Tanto o minério do Rio Grande do Norte, que 
acabei de mencionar, quanto as recém-descobertas 
jazidas de Cajazeiras, no interior da Paraíba, encon-
trariam melhor escoamento pelo Porto de Lucena.

Outra motivação importante para a construção 
do Porto de Lucena é o fato de que a Paraíba não foi 
ainda beneficiada com nenhum projeto estruturan-
te, significativamente estruturante, pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Além 
disso, o Porto de Lucena está de acordo com a con-
cepção definida pelo próprio Governo Federal quanto 
à necessidade de construção de um porto a cada 300 
km da costa brasileira.

O Porto de Lucena, com seus 17 metros de pro-
fundidade e uma grande proximidade da Europa, dos 
Estados Unidos e da África, já despertou o interesse de 
empresários nacionais e estrangeiros, segundo Eurípe-
des Sousa Melo, administrador do Porto de Cabedelo 
e ex-presidente da Companhia Docas da Paraíba.

Isso significa a possibilidade de aporte de recur-
sos privados à construção do porto, requisito importante 
para a viabilização dessa obra. O porto tem um custo 
estimado de três bilhões de reais e deverá funcionar 

em sistema offshore, com a construção de uma ponte 
de 4 km mar adentro.

Offshore – devo uma explicação aos telespecta-
dores da TV Senado sobre essa denominação estran-
geira, em inglês – é um porto que fica fora da costa, a 
uma certa distância da costa. Lá é construído o porto 
no qual são ancorados os navios; lá tem uma pequena 
retroárea, e essa ilha que será construída no litoral da 
Paraíba acessa o continente através de uma ponte que 
interliga a costa a esse porto de águas profundas.

Esse porto terá capacidade de movimentar 18 
milhões de toneladas de carga por ano, em oito ber-
ços de atracação: dois exclusivamente para minério 
de ferro; dois para contêineres; dois para carga geral; 
e outros dois a serem utilizados conforme a necessi-
dade das empresas instaladas em sua retroárea de 
10 milhões de m².

O transporte de minério de ferro nessa região, 
volto a insistir, é tão importante que a Companhia Si-
derúrgica Nacional vai investir, só neste ano de 2010, 
R$1,3 bilhão na Ferrovia Transnordestina.

Isso representa mais de um terço dos R$3,4 bi-
lhões que serão gastos nessa ferrovia em 2010.

E aqui chego ao ponto central deste pronuncia-
mento, Sr. Presidente, que vem a ser a defesa dos 
estudos de viabilidade de um ramal da Ferrovia Trans-
nordestina até o Porto de Lucena. Se vamos fazer o 
porto, é imperativo que a ferrovia chegue até ele, inclu-
sive para o transporte eficiente de minério de ferro e 
de outros produtos da Paraíba e da Região Nordeste. 
Quero, assim, lançar a ideia da construção desse ramal 
da Transnordestina até o Porto de Lucena.

Com isso, desejo associar-me aos esforços do 
Governador José Maranhão, que avançam simultane-
amente em duas direções: a construção do porto e a 
extensão da Transnordestina ao Estado da Paraíba. 
Além de estar patrocinando os estudos preliminares 
necessários à viabilização do porto, o Governador tem 
mantido contatos com autoridades federais para propor 
a extensão da Transnordestina até o nosso Estado.

Sr. Presidente, para que V. Exª tenha uma ideia 
visual do que seria isso, a Transnordestina é uma ro-
dovia em forma de arco que interliga o Porto de Pe-
cém ao Porto de Suape. Eu diria que esse ramal da 
Transnordestina seria a flecha do desenvolvimento do 
Estado da Paraíba. Exatamente no sentido figurado, 
teria a forma de uma flecha: o arco e uma seta, que se 
dirigiria exatamente do oeste do nordeste paraibano 
em direção ao litoral, terminando exatamente no Porto 
de Águas Profundas do Estado da Paraíba.

Assim é que teve encontro o Sr. Governador José 
Maranhão, em julho próximo passado, com o Ministro 
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, de quem ouviu 
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a promessa de realização dos estudos necessários 
para levar a ferrovia até a Paraíba. Esses estudos de 
viabilidade estarão relacionados precisamente à ex-
portação de minérios e de produtos da hortifruticultura 
do Nordeste e da Paraíba.

São de extrema importância para o Estado a im-
plantação do Porto de Lucena e sua conexão à ferrovia 
Transnordestina. Com esses empreendimentos, esta-
remos dando partida a um polo de desenvolvimento 
na Paraíba, ancorado na movimentação do porto e no 
transporte de mercadorias que o viabilizem.

Nada mais justo para um Estado carente como 
a Paraíba. Nada mais justo, sobretudo, porque, como 
já disse antes, o nosso Estado não teve incluída ainda 
nenhuma obra estruturante dentro do magnífico projeto 
nacional que é o PAC, que fosse alavanca e motor do 
desenvolvimento de que tanto necessitamos.

Quero, dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, propor a inclusão, na Lei Orçamentária 
de 2011, de recursos para os estudos necessários 
à implantação do Porto de Lucena e à extensão da 
Transnordestina até ele.

Trata-se de investimentos muito importantes para 
o Estado da Paraíba, que impulsionarão o progresso 
do nosso Estado e uma vida melhor para parte signi-
ficativa da trabalhadora gente paraibana.

É o apelo que quero deixar aqui tanto para o Go-
verno do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para o 
próximo, quanto para esta Casa, em particular, e para 
o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, sou testemunha do nascimento do 
Porto de Suape em Pernambuco. Como V. Exª sabe, 
sou pernambucano de nascimento e assisti, quando 
jovem, ao início da construção do Porto de Suape. Tanto 
o Governo Federal quanto o Governo do Estado foram 
extremamente questionados quanto à aplicação dos 
valores que à época eram significativos na execução 

daquele porto. Isso durou mais de 20 anos. Hoje, no 
entorno do Porto de Suape, no Município de Ipojuca, 
nós temos um verdadeiro canteiro de obras nacional 
e internacional. Temos a implantação de estaleiros, te-
mos a implantação de refinarias, temos a implantação 
de centros de distribuição. É uma pujança. Dificilmente 
haverá no Brasil todo um canteiro de obras como esse 
que se encontra em Pernambuco, no entorno do Por-
to de Suape. É esta macroideia que quero transferir 
para o nosso Estado da Paraíba, para que no Porto 
de Águas Profundas, em Lucena, possa a Paraíba se 
beneficiar, no futuro, de um progresso que o Brasil todo 
está alcançando. Lamentavelmente, por falta de proje-
tos estruturantes, a nossa pequena, porém gigantesca 
Paraíba, não tem tido esse privilégio.

Agradeço demais ao nobre Senador pela con-
cessão do tempo e por ter, em parte, até quebrado o 
protocolo, quebrado o Regimento do nosso Senado 
Federal, permitindo que eu voltasse à tribuna na tar-
de de hoje. Mas o assunto era importante e eu peço 
desculpa à Presidência por ter, na verdade, tomado 
tanto tempo.

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

– RR) – Senador Roberto Cavalcanti, o assunto que V. 
Exª abordou é de importância não só para a Paraíba 
como para todo o Nordeste e para o Brasil.

Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 12 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 16 horas e 38 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos nesta tarde de quarta-feira, dia 25 de agos-
to, às 14 horas.

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

– Nº 251, de 2010 (nº 1.078/2009, na origem), 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 96, de 2009-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor 
de quatorze milhões e quinhentos mil reais, para refor-
ço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.152, de 21 de 
dezembro de 2009; 

– Nº 252, de 2010 (nº 1.077/2009, na origem), 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 75, de 2009-
CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suple-
mentar no valor de treze milhões, novecentos e dezes-
seis mil, setecentos e oitenta e sete reais, para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.151, de 21 de 
dezembro de 2009; e

– Nº 253, de 2010 (nº 1.076/2009, na origem), 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 74, de 2009-
CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, crédito especial no valor de 
um milhão, setecentos e vinte mil reais, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 
12.150, de 21 de dezembro de 2009.

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) 

– Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2010 

Institui diretrizes para a promoção da 
alimentação saudável nas escolas de edu-
cação infantil, fundamental e de nível mé-
dio das redes pública e privada, em âmbito 
nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa a instituir diretrizes para a 

promoção da alimentação saudável nas escolas de 
educação infantil, fundamental e de nível médio das 
redes pública e privada, em âmbito nacional, de modo 
a favorecer o desenvolvimento de ações que promo-
vam e garantam a adoção de práticas alimentares mais 
saudáveis no ambiente escolar.

Art. 2º A alimentação saudável é um direito hu-
mano e compreende um padrão alimentar adequado 
às necessidades biológicas, sociais e culturais dos in-
divíduos, de acordo com as fases do curso da vida.

Art. 3º A promoção da alimentação saudável nas 
escolas será realizada de acordo com as seguintes 
diretrizes:

I – ações de educação alimentar e nutricional 
que levem em consideração os hábitos alimentares 
enquanto expressão de manifestações culturais re-
gionais e nacionais;

II − estímulo à produção de hortas escolares 
para a realização de atividades com os alunos e a 
utilização dos alimentos produzidos na alimentação 
ofertada na escola;

III − estímulo à implantação de boas práticas de 
manipulação de alimentos nos locais de produção e de 
fornecimento de alimentos no ambiente escolar;

IV − restrição ao comércio e à promoção comer-
cial no ambiente escolar de alimentos e preparações 
com altos teores de gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal, e incentivo ao consumo de frutas, 
legumes e verduras;

V – valorização da alimentação como estratégia 
de promoção da saúde;

VI − incorporação do monitoramento da situação 
nutricional dos escolares.

Ata da 149ª Sessão, Não Deliberativa 
 em 25 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Mozarildo Cavalcanti.
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Art. 4º Os locais de produção e fornecimento 
de alimentos de que trata esta Lei, que incluem refei-
tórios, restaurantes, cantinas e lanchonetes, devem 
estar adequados às boas práticas para os serviços 
de alimentação, conforme definido nos regulamentos 
vigentes sobre boas práticas para serviços de alimen-
tação, como forma de garantir a segurança sanitária 
dos alimentos e das refeições.

Art. 5º Para o alcance das finalidades previstas 
nesta Lei, as seguintes ações devem ser desenvolvi-
das:

I − definir estratégias, em conjunto com a comu-
nidade escolar, para favorecer escolhas saudáveis;

II − sensibilizar e capacitar os profissionais en-
volvidos com alimentação na escola para produzir e 
oferecer alimentos mais saudáveis;

III − desenvolver estratégias de informação às 
famílias, enfatizando sua corresponsabilidade e a im-
portância de sua participação para a obtenção de uma 
alimentação mais saudável no ambiente escolar;

IV − conhecer, fomentar e criar condições para a 
adequação dos locais de produção e fornecimento de 
refeições às boas práticas para serviços de alimenta-
ção, considerando a importância do uso da água po-
tável para o consumo humano;

V − restringir a oferta e a venda de alimentos com 
alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal, e oferecer opções de alimentos e 
refeições saudáveis na escola;

VI − aumentar a oferta e promover o consumo 
de frutas, legumes e verduras;

VII − estimular e auxiliar os serviços de alimenta-
ção da escola na divulgação de opções de alimentos 
saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que 
possibilitem essas escolhas;

VIII − divulgar a experiência da alimentação sau-
dável para outras escolas, promovendo a troca de in-
formações e vivências;

IX − desenvolver programa contínuo de promoção 
de hábitos alimentares saudáveis, que inclua o monito-
ramento do estado nutricional das crianças, com ênfase 
no desenvolvimento de ações de prevenção e controle 
dos distúrbios nutricionais e educação nutricional; 

X − incorporar o tema alimentação saudável no 
projeto pedagógico da escola, perpassando todas as 
áreas de estudo e propiciando experiências no coti-
diano das atividades escolares.

Art. 6º A avaliação de impacto da alimentação 
saudável no ambiente escolar será feita periodicamente 
e contemplará a análise de seus efeitos a curto, médio 
e longo prazos, mediante o uso de indicadores.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Por ocasião do veto integral ao Projeto de Lei nº 
1.356, de 2007, que dispõe sobre a proibição da comer-
cialização de lanches e bebidas de alto teor calórico que 
contenham gordura “trans”, nas unidades educacionais 
públicas e privadas – aprovado por unanimidade pela 
Assembléia Legislativa de São Paulo –, o Grupo de 
Trabalho de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva 
da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (ABRASCO) divulgou um manifesto em favor 
da proposição, do qual reproduzimos, na sequência, 
os principais argumentos.

“1) Nas últimas décadas, a obesidade e as doen-
ças crônicas a ela associadas têm aumentado acen-
tuadamente em diversos países do mundo, incluído o 
Brasil, atingindo populações cada vez mais jovens. 

2) O inequívoco e crescente papel do ambien-
te na determinação da obesidade, em particular a 
intensa exposição de crianças a alimentos com alta 
densidade energética e baixo aporte de fibras e mi-
cronutrientes.

3) Os alimentos comercializados em cantinas 
escolares tendem a apresentar alto grau de processa-
mento industrial e se caracterizam por: alta densida-
de energética e escasso ou nenhum valor nutricional, 
conteúdo excessivo de gorduras em geral, conteúdo 
excessivo de gorduras saturadas, conteúdo excessivo 
de açúcar ou conteúdo excessivo de sódio ou, ainda, 
freqüentemente, uma combinação das características 
anteriores.

4) A escola tem a missão de promover saúde e 
contribuir para o desenvolvimento de hábitos saudá-
veis. Para tanto, é fundamental que o aluno encontre 
no ambiente escolar coerência entre o discurso (o que 
é dito) e a prática (o que está disponível e é ofereci-
do) no ambiente escolar, ou seja, deve ser valorizada 
a dimensão pedagógica e contribuidora para a saúde 
da alimentação oferecida na escola. Por isso, cabe à 
escola proteger os alunos das intensas práticas de 
marketing de produtos industrializados. O comércio 
de alimentos nas escolas é uma forma de propaganda 
desses alimentos. 

5) A promoção da saúde é mais efetiva quando 
combina medidas de incentivo (informação e motivação 
para comportamentos saudáveis), apoio (que facilitam 
as escolhas saudáveis) e proteção (que protegem co-
letividades e indivíduos da exposição a fatores e situ-
ações que estimulem práticas não saudáveis).”

Ademais, de acordo com a publicação “Regula-
mentação da comercialização de alimentos em esco-
las no Brasil: experiências estaduais e municipais”, do 
Ministério da Saúde, publicada em 2007, foi unânime a 
opinião dos gestores, parlamentares e representantes 
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da sociedade civil entrevistados por ocasião da ela-
boração do mencionado levantamento de que uma lei 
federal reforçaria e alavancaria, de forma importante, o 
processo de promoção da alimentação saudável dentro 
das escolas. Essa lei, conclui o documento, “pode ser 
um ponto de partida para que as pessoas comecem a 
questionar e se preocupar com a questão da alimen-
tação no ambiente escolar”.

Nesse sentido, cabe destacar que a regulamenta-
ção da venda e propaganda de alimentos no ambiente 
escolar já é prevista pela Portaria Interministerial nº 
1.010, de 8 de maio de 2006, dos Ministérios da Saú-
de e da Educação. A matéria, contudo, está disposta 
unicamente em norma infralegal, quando o mais ade-
quado seria a sua normatização na forma de lei.

Por essas razões, apresentamos o presente pro-
jeto de lei, que transforma a Portaria Interministerial 
nº 1.010, de 2006, em lei federal, dotando-a de maior 
força normativa. 

Estamos convictos de que a medida proposta re-
sultará em benefício da sociedade brasileira, haja vista 
que a própria Organização Mundial da Saúde consi-
dera que a regulamentação da venda e propaganda 
de alimentos no ambiente escolar é ação prioritária 
para a promoção da saúde, inclusive na vida adulta, e 
para a proteção à criança e ao adolescente. – Senador 
Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.010 DE 8 DE 
MAIO DE 2006.

Institui as diretrizes para a Promoção 
da Alimentação Saudável nas Escolas de 
educação infantil, fundamental e nível mé-
dio das redes públicas e privadas, em âm-
bito nacional.

O Ministro de Estado da Saúde, Interino, e o 
Ministro de Estado da Educação, no uso de suas atri-
buições, e:

Considerando a dupla carga de doenças a que 
estão submetidos os países onde a desigualdade 
social continua a gerar desnutrição entre crianças e 
adultos, agravando assim o quadro de prevalência de 
doenças infecciosas;

Considerando a mudança no perfil epidemiológico 
da população brasileira com o aumento das doenças 
crônicas não transmissíveis, com ênfase no excesso de 
peso e obesidade, assumindo proporções alarmantes, 
especialmente entre crianças e adolescentes;

Considerando que as doenças crônicas não trans-
missíveis são passíveis de serem prevenidas, a partir 

de mudanças nos padrões de alimentação,  tabagismo 
e atividade física;

Considerando que no padrão alimentar do brasi-
leiro encontra-se a predominância de uma alimentação 
densamente calórica, rica em açúcar e gordura animal 
e reduzida em carboidratos complexos e fibras;

Considerando as recomendações da Estratégia 
Global para Alimentação Saudável, Atividade Física 
e Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
quanto à necessidade de fomentar mudanças sócio-
ambientais, em nível coletivo, para favorecer as esco-
lhas saudáveis no nível individual;

Considerando que as ações de Promoção da 
Saúde estruturadas no âmbito do Ministério da Saúde 
ratificam o compromisso brasileiro com as diretrizes 
da Estratégia Global;

Considerando que a Política Nacional de Alimen-
tação e Nutrição (PNAN) insere-se na perspectiva do 
Direito Humano à Alimentação Adequada e que entre 
suas diretrizes  destacam-se a promoção da alimenta-
ção saudável, no contexto de modos de vida saudáveis 
e o monitoramento da situação alimentar e nutricional 
da população brasileira;

Considerando a recomendação da Estratégia 
Global para a Segurança dos Alimentos da OMS, para 
que a inocuidade de alimentos seja inserida como uma 
prioridade na agenda da saúde pública, destacando as 
crianças e jovens como os grupos de maior risco;

Considerando os objetivos e dimensões do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar ao priorizar 
o respeito aos hábitos alimentares regionais e à vo-
cação agrícola do município, por meio do fomento ao 
desenvolvimento da economia local;

Considerando que os Parâmetros Curriculares 
Nacionais orientam sobre a necessidade de que as 
concepções sobre saúde ou sobre o que é saudável, 
valorização de hábitos e estilos de vida, atitudes pe-
rante as diferentes questões relativas à saúde perpas-
sem todas as áreas de estudo, possam processar-se 
regularmente e de modo contextualizado no cotidiano 
da experiência escolar;

Considerando o grande desafio de incorporar o 
tema da alimentação e nutrição no contexto escolar, 
com ênfase na alimentação saudável e na promoção 
da saúde, reconhecendo a escola como um espaço 
propício à formação de hábitos saudáveis e à cons-
trução da cidadania;

Considerando o caráter intersetorial da promoção 
da saúde e a importância assumida pelo setor Educa-
ção com os esforços de mudanças das condições edu-
cacionais e sociais que podem afetar o risco à saúde 
de  crianças e jovens;
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Considerando, ainda, que a responsabilidade 
compartilhada entre sociedade, setor produtivo e setor 
público é o caminho para a construção de modos de 
vida que tenham como objetivo central a promoção da 
saúde e a prevenção das doenças;

Considerando que a alimentação não se reduz à 
questão puramente nutricional, mas é um ato social, 
inserido em um contexto cultural; e

Considerando que a alimentação no ambiente 
escolar pode e deve ter função pedagógica, devendo 
estar inserida no contexto curricular,

RESOLVEM:

Art. 1º  Instituir as diretrizes para a Promoção da 
Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, 
fundamental e nível médio das redes pública e privada, 
em âmbito nacional, favorecendo o desenvolvimento de 
ações que promovam e garantam a adoção de práticas 
alimentares mais saudáveis no ambiente escolar.

Art. 2º  Reconhecer que a alimentação saudável 
deve ser entendida como direito humano, compreen-
dendo um padrão alimentar adequado às necessida-
des biológicas, sociais e culturais dos indivíduos, de 
acordo com as fases do curso da vida e com base em 
práticas alimentares que assumam os significados 
sócio-culturais dos alimentos.

Art. 3º  Definir a promoção da alimentação sau-
dável nas escolas  com base nos seguintes eixos 
prioritários:

I - ações de educação alimentar e nutricional, 
considerando os hábitos alimentares como expressão 
de manifestações culturais regionais e nacionais;

II - estímulo à produção de hortas escolares para 
a realização de atividades com os alunos e a utiliza-
ção dos alimentos produzidos na alimentação oferta-
da na escola;

III - estímulo à implantação de boas práticas de ma-
nipulação de alimentos nos locais de produção e forneci-
mento de serviços de alimentação do ambiente escolar;

IV - restrição ao comércio e à promoção comer-
cial no ambiente escolar de alimentos e preparações 
com altos teores de gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal e incentivo ao consumo de frutas, 
legumes e verduras; e

V - monitoramento da situação nutricional dos 
escolares.

Art. 4º  Definir que os locais de produção e for-
necimento de alimentos, de que trata esta Portaria, in-
cluam refeitórios, restaurantes, cantinas e lanchonetes 
que devem estar adequados às boas práticas para os 
serviços de alimentação, conforme definido nos regu-
lamentos vigentes sobre boas práticas para serviços 

de alimentação, como forma de garantir a segurança 
sanitária dos alimentos e das refeições.

Parágrafo único.  Esses locais devem redimen-
sionar as ações desenvolvidas no cotidiano escolar, 
valorizando a alimentação como estratégia de pro-
moção da saúde.

Art. 5º  Para alcançar uma alimentação saudá-
vel no ambiente escolar, devem-se implementar as 
seguintes ações:

I - definir estratégias, em conjunto com a comuni-
dade escolar, para favorecer escolhas saudáveis;

II - sensibilizar e capacitar os profissionais en-
volvidos com alimentação na escola para produzir e 
oferecer alimentos mais saudáveis;

III - desenvolver estratégias de informação às 
famílias, enfatizando sua co-responsabilidade e a im-
portância de sua participação neste processo;

IV - conhecer, fomentar e criar condições para a 
adequação dos locais de produção e fornecimento de 
refeições às boas práticas para serviços de alimenta-
ção, considerando a importância do uso da água po-
tável para consumo;

V - restringir a oferta e a venda de alimentos com 
alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal e desenvolver opções de alimentos 
e refeições saudáveis na escola;

VI - aumentar a oferta e promover o consumo de 
frutas, legumes e verduras;

VII - estimular e auxiliar os serviços de alimen-
tação da escola na divulgação de opções saudáveis 
e no desenvolvimento de estratégias que possibilitem 
essas escolhas;

VIII - divulgar a experiência da alimentação sau-
dável para outras escolas, trocando informações e 
vivências;

IX - desenvolver um programa contínuo de promoção 
de hábitos alimentares saudáveis, considerando o moni-
toramento do estado nutricional das crianças, com ênfase 
no desenvolvimento de ações de prevenção e controle 
dos distúrbios nutricionais e educação nutricional; e

X - incorporar o tema alimentação saudável no 
projeto político pedagógico da escola, perpassando 
todas as áreas  de estudo e propiciando experiências 
no cotidiano das atividades escolares.

Art. 6º  Determinar que as responsabilidades ine-
rentes ao processo de implementação de alimentação 
saudável nas escolas sejam compartilhadas entre o 
Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e o Ministério da Educação/Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação.

Art. 7º  Estabelecer que as competências das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e de 
Educação, dos Conselhos Municipais e Estaduais de 
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Saúde, Educação e Alimentação Escolar sejam pac-
tuadas em fóruns locais de acordo com as especifici-
dades identificadas.

Art. 8º  Definir que os Centros Colaboradores 
em Alimentação e Nutrição, Instituições e Entidades 
de Ensino e Pesquisa possam prestar apoio técnico e 
operacional aos estados e municípios na implementa-
ção da alimentação saudável nas escolas, incluindo a 
capacitação de profissionais de saúde e de educação, 
merendeiras, cantineiros, conselheiros de alimentação 
escolar e outros profissionais interessados.

Parágrafo único.  Para fins deste artigo, os órgãos 
envolvidos poderão celebrar convênio com as referidas 
instituições de ensino e pesquisa.

Art. 9º  Definir que a avaliação de impacto da ali-
mentação saudável no ambiente escolar deva contem-
plar a análise de seus efeitos a curto, médio e longo 
prazos e deverá observar os indicadores pactuados 
no pacto de gestão da saúde.

Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. – José Agenor Álvares da Silva, 
Fernando Haddad.

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência comunica que, sobre o Ofício nº 35, de 
2010-CN (nº 198/MI, na origem), do Ministro de Esta-
do da Integração Nacional, lido na sessão do Senado 
Federal de 24 de agosto do corrente, encaminhando 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 20, 
§§ 4º e 5º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 
1989, o Relatório de Gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) referente 
ao exercício de 2009, estabeleceu-se, nos termos do 
art. 120 da Resolução nº 1, de 2006 – CN, o seguinte 
calendário de tramitação: 

Até 30/8 prazo para publicação e distribuição dos 
relatórios da matéria;

Até 14/9 prazo para apresentação de relatório;
Até 21/9 prazo para apresentação de emendas; e
Até 28/9 prazo para apresentação, publicação, 

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

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios:

– Nº 130, de 29 de julho de 2010, do Ministro de 
Estado do Esporte, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 234, de 2010 do Sena-
dor Marconi Perillo;

– Nº 68 e 69, de 19 de agosto de 2010, do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento Agrário, encaminhando 
informações em resposta aos Requerimentos nºs 40, 
de 2010, e 1.618, de 2008, dos Senadores Mozarildo 
Cavalcanti e Arthur Virgílio, respectivamente.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes. 

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

– Iniciando os pronunciamentos, concedo a palavra 
à nobre Senadora Selma Elias, do PMDB de Santa 
Catarina.

A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a questão habitacional 
em nosso País remanesce como um grande e grave 
problema que afeta milhões de famílias. O problema 
se renova com regularidade em função do crescimento 
populacional e do trânsito do meio rural para o urbano, 
superlotando notadamente as periferias das grandes 
e médias cidades do País. As políticas públicas, que 
periodicamente buscam amenizar mais essa insegu-
rança vivida por tantos brasileiros, têm-se mostrado, 
com freqüência, insuficientes.

Cumpre-me, assim, ao mencionar problema so-
cioeconômico da mais alta relevância, trazer a este 
Plenário, Srs. Senadores, na qualidade de Represen-
tante do Estado de Santa Catarina, o drama vivido há 
mais de meio século por moradores pioneiros e su-
cessores da Vila Operária, situada na área central da 
minha Cidade, Imbituba.

Esta Vila e seus moradores foram essenciais no 
processo de construção e consolidação do Porto de 
Imbituba. Remonta ao período de início das operações 
portuárias nesse importante Município catarinense a 
ocupação por operários de casas então construídas e 
cedidas pela Companhia Docas de Imbituba.

Com o passar dos anos e o natural desenvolvi-
mento urbano que o Brasil como um todo experimentou, 
sobretudo na segunda metade do século passado, o 
que era, então, uma vila de operários em zona portu-
ária transformou-se em centro comercial, reflexo da 
prosperidade e do crescimento do Município.

O problema enfrentado hoje por mais de uma 
centena de famílias refere-se à titularidade de 127 imó-
veis, espalhados em oito quadras residenciais em pleno 
centro de Imbituba. Essa situação, Sr. Presidente, que 
reclama urgente atitude por parte da SPU – Secreta-
ria do Patrimônio da União, além da insegurança que 
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traz a todas as famílias que ali vivem, implica entraves 
ao crescimento da cidade. É que, na precariedade da 
situação presente, os moradores não podem usufruir 
de pleno direito dos imóveis, ficando dessa maneira 
impedidos de realizar construções dentro dos parâ-
metros legais. São possuidores, porque usufruem do 
direito de ocupação.

O Prefeito de Imbituba, José Roberto Martins, sen-
sível às justas postulações dos moradores tradicionais 
da Vila Operária, já se manifestou formalmente, por meio 
de Ofício encaminhado, em outubro de 2009, à Gerência 
Regional da Secretaria do Patrimônio da União.

Pela proposta, avalizada por Comissão de Mora-
dores da Vila Operária, a titularidade dos imóveis se-
ria transferida inicialmente ao Município de Imbituba, 
a fim de que no âmbito legal e local se promovesse a 
regularização fundiária que se impõe. Dessa forma, os 
legítimos moradores passariam a deter, enfim, de fato 
e de direito, a titularidade dos imóveis que habitam há 
várias décadas.

É importante notar, Sr. Presidente, que desde 
o início de 1988 – portanto, há mais de 22 anos – a 
Companhia Docas de Imbituba, que detém a conces-
são para exploração comercial do Porto daquele Mu-
nicípio, desonerou-se da responsabilidade sobre os 
imóveis em questão. Compete, portanto, à Secretaria 
do Patrimônio da União manifestar-se sobre o proble-
ma e encaminhar sua solução.

É o mínimo – em termos de satisfação a cidadãos e 
contribuintes brasileiros – que se pode esperar de um ór-
gão público. Aparentemente, o que se tem é um profundo 
e inexplicável silêncio desde o final de outubro de 2009, ou 
seja, há quase um ano, quando foi devidamente protocola-
do o documento firmado pelo Prefeito de Imbituba.

O site da Secretaria do Patrimônio da União na In-
ternet, hospedado pelo Ministério do Planejamento do 
Governo do Presidente Lula, anuncia, com pompa e cir-
cunstância, seu Programa de Regularização Fundiária.

Imbituba, por razões que desconheço, até o mo-
mento não consta da agenda de atividades dessa im-
portante iniciativa governamental, que visa regularizar 
“todos os imóveis públicos”, com ênfase nos patrimô-
nios ocupados, tendo em conta aspectos ambientais, 
urbanísticos e cartoriais.

Como parte de meu compromisso público com os 
interesses da sociedade catarinense, no caso específico 
o meu compromisso com as dezenas de famílias que 
tradicionalmente vivem em 127 imóveis que clamam 
regularização, faço um apelo público às autoridades 
federais da Secretaria do Patrimônio da União para que 
deem uma satisfação e solucionem o problema.

Dirijo-me da tribuna, em especial, à Secretária 
Alexandra Reschke, qualificada e competente servidora 

pública, para que, no uso de suas atribuições, conceda 
trâmite e continuidade a um pleito absolutamente legíti-
mo. O processo, Srs. Senadores, ainda se encontra na 
gerência regional da SPU, onde estive há duas semanas. 
A nossa solicitação é para que a Secretária Alexandra 
Reschke, no âmbito de suas competências, possa avocar 
o referido processo dando-lhe assim maior celeridade.

Como se viu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 
integral apoio do Prefeito de Imbituba, a comunidade 
de Vila Operária reivindica apenas o reconhecimento 
e a formalização do direito à titularidade dos imóveis 
ocupados, em alguns casos, senhores, há mais de 
meio século.

Quero dizer-lhes que é um pleito justo, muito justo, 
inequivocamente justo. E que, certamente, o Governo 
Lula não faltará aos catarinenses e não faltará aos im-
bitubenses, dando uma solução, por parte da Secretária 
Alexandra Reschke, que, com toda a sua qualificação, 
haverá, sim, de fazer com que todo esse processo che-
gue a seu final e que, dessa forma, todas as famílias 
de Imbituba que ocupam a vila operária, hoje centro da 
cidade, possam ter a titularidade das suas terras.

Essa é uma solução importante para Imbituba, 
que clama por justiça e por solução.

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

– Meus cumprimentos à Senadora Selma Elias pela 
defesa que faz sempre do seu Estado de Santa Cata-
rina e de sua cidade de Imbituba.

Com a palavra o nobre Senador Roberto Caval-
canti, do PRB da Paraíba, pela lista de inscrição.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço ao nobre Senador, pela opor-
tunidade de estar aqui pela ordem de inscrição, e à 
Senadora que me precedeu, pela objetividade. Acho 
fantástico as pessoas terem capacidade de síntese e 
de pontualidade nos temas que abordam. Vou tentar, 
na medida do possível, imitá-la.

Sr. Presidente, estou vindo a esta sessão para 
trazer dois temas quase repetitivos, mas que, na ver-
dade, são anseios da minha querida Paraíba.

Eu estive aqui no dia 12 de agosto passado e fiz 
um pronunciamento demonstrando nossa preocupação 
com o avanço impiedoso do mar nestes últimos dois 
anos, fundamentalmente nas praias de Cabedelo. Esse 
assunto é recorrente no País como um todo. Eu estive, 
há algum tempo, na bela Santa Catarina e lá constatei 
que também estavam ocorrendo todos esses problemas 
nas praias de Florianópolis, no Estado de Santa Catari-
na. Então, na verdade, é um problema comum.

O que agrava, Srªs e Srs. Senadores, é que as 
áreas de beira-mar são áreas de propriedade da União, 
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bem semelhante ao problema recém trazido aqui ao ple-
nário. Essas áreas, sendo de propriedade da União... Na 
verdade, são terrenos de marinha, e não da Marinha... É 
bom que o telespectador entenda a diferença, pois mui-
tas vezes se fala em área de marinha e se pensa que é 
do Ministério da Marinha. É chamada área de marinha, 
mas a propriedade é da União, do Estado, do Brasil. E o 
terreno desse cidadão que tem sua propriedade limítrofe 
com essa área de marinha muitas vezes, legalmente, ter-
mina a uma determinada distância do mar, e aquela área 
adiante de sua propriedade é de propriedade, na verda-
de, da União. Isso impede a iniciativa de fazer qualquer 
defesa legalmente constituída. Se ele construir um muro 
de proteção, se ele construir um gabião, que são aqueles 
pontais de pedra em direção ao mar, exatamente para 
preservar o seu patrimônio, ele poderá estar incorrendo 
num crime, porque estará, na verdade, fazendo uma obra 
numa área que não lhe pertence, que é de marinha, e 
estará também incorrendo em graves riscos perante ór-
gãos ambientais como o Ibama, a Sudema estadual, que 
muitas vezes lavram autos de infração em função disso. 
Na verdade, o cidadão está cometendo uma autodefe-
sa que é, entretanto, contrária às normas, contrária às 
regras, porque é uma área que não lhe pertence e não 
tem as aprovações formais ambientais.

Se o cidadão quiser obter essas aprovações, ele 
também não consegue obter, porque a área não lhe 
pertence. Então, não cabe ao cidadão fazer aquela obra 
à beira-mar, na área de praia, efetivamente.

Então, é um problema seriíssimo por que passam 
os Municípios e os cidadãos que têm suas áreas atingi-
das por esses movimentos de erosão provocados pelo 
avanço do mar. Não são ressacas porque as ressacas 
são momentos especiais de conturbação do mar.

No dia 12 passado, expus aqui uma série de foto-
grafias, de material fotográfico encaminhado pelo Prefeito 
José Francisco Régis, do Município de Cabedelo, que é 
o Município vizinho ao Município de João Pessoa.

A nossa explicação foi muito clara, muito bem re-
cebida na Paraíba, exatamente por esse nosso desejo 
de ajudar. Na verdade, naquele pronunciamento, lem-
bramos que, durante quinze anos, tivemos aquela parte 
da costa do Município de Cabedelo preservada dessa 
invasão em razão de edificações feitas pela Prefeitura, 
juntamente com o Ministério da Integração Nacional, 
que, ao implantar aquelas defesas, aqueles gabiões, de 
um projeto concebido pelo porto de Cabedelo e através 
do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico do Rio de 
Janeiro, conseguiu-se, durante uma fase, deter aquilo. 
Porém, era uma proteção temporária, paliativa, tanto que 
no momento presente voltou até com mais força.

Na semana passada, solicitei uma audiência ao 
Ministro da Integração Nacional. Obtive essa audiência 

na tarde de ontem, e o Ministro João Santana foi de 
uma extrema sensibilidade. Ele percebeu que era um 
problema emergencial para evitar a perda daquelas 
praias deslumbrantes. São danos irreversíveis, porque 
uma praia danificada jamais volta à sua circunstância 
anterior. Esse problema atinge centenas e centenas 
de moradores, que terão suas residências, seus res-
taurantes atingidos.

O Ministro foi extremamente sensível. Nessa au-
diência, fiz entrega das correspondências que foram a 
mim dirigidas pela Prefeitura de Cabedelo. O Ministro 
analisou aquelas fotos que aqui foram exibidas e que 
se referem a três ocorrências: no início de julho, final 
de julho e agora no mês de agosto. Cada vez mais o 
mar avança sobre as praias de Cabedelo.

Encaminhei ao Ministro um ofício solicitando a li-
beração de recursos para que, junto com a Prefeitura, 
possa ser feita alguma coisa emergencial.

Na audiência, o Ministro, mostrando-se extrema-
mente sensível, convocou o Secretário Executivo para 
tratar desse assunto, que, na verdade, visa a proteger 
não somente o Município de Cabedelo, mas o litoral 
da Paraíba como um todo.

O Ministro, na hora, deu-me ciência de um pro-
jeto macro em defesa da Ponta do Cabo Branco, que 
é, coincidentemente, junto da Ponta do Seixas, que é 
o extremo oriental do Brasil, um ponto até marcante 
para a geografia brasileira, e me deu ciência de que, 
a partir daquela sensibilização, ele estaria na Paraíba, 
possivelmente agora, no início de setembro, para, in 
loco, acompanhar esse problema. O Ministro comuni-
cou essa visita à Paraíba em setembro para que exa-
tamente ele apresente esse projeto macro e possa 
o Município de Cabedelo ser menos danificado com 
essas ocorrências.

Eu diria, com a permissão de todos, que dizem que 
Deus é brasileiro. Eu diria que, com certeza, Deus é brasi-
leiro, que Deus, com certeza, também é paraibano e que, 
com certeza, Deus é do Município de Cabedelo.

Vejam só, Srªs e Srs. Senadores: o Ministro con-
vocou para essa reunião o seu Secretário Executivo, 
Dr. Marcelo Pereira Borges, para que participasse da 
audiência e fossem a ele determinados a solução e o 
acompanhamento do problema. Ocorre que o Dr. Mar-
celo Pereira Borges, coincidentemente, é proprietário 
de uma residência na praia de Camboinha, a praia mais 
atingida, e é paraibano. Então, vejam as coincidências: 
o cidadão, no Ministério da Integração, que vai ser res-
ponsável pelo acompanhamento desse problema é um 
paraibano que, coincidentemente, é proprietário nesta 
praia mais atingida e que, no momento da audiência, 
ele fez uma explanação ao Ministro, dizendo que dava 
seu testemunho e que, inclusive, reconhecia que esta-
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va impedido de, pelas manhãs, quando lá está, fazer 
suas caminhadas à beira mar, em função exatamente 
dessa destruição da orla marítima em Cabedelo.

Então, foi uma iluminação divina, uma boa coin-
cidência o Secretário-Geral do Ministério, Dr. Marce-
lo Pereira Borges, também acompanhar o Ministro 
nessa sua visita à Paraíba, no tocante à solução do 
problema.

Concedo, com muita honra, um aparte ao Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Roberto Cavalcanti, V. Exª sabe que tenho uma 
banda, vamos dizer assim, no Estado da Paraíba. Meus 
avós maternos nasceram na Paraíba.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Uma parte do DNA!

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exata-
mente. Então, fico feliz de V. Exª estar dando uma notícia 
positiva para o Estado da Paraíba. Coincidentemente, V. 
Exª é de um Estado onde está o ponto extremo orien-
tal do País; e eu sou de um outro Estado, onde está o 
ponto extremo norte do País, apesar de insistirem em 
dizer que o extremo norte ainda é o Oiapoque. Trata-se 
de uma desinformação geográfica. Quero parabenizá-lo 
pela felicidade do pleito que V. Exª faz para seu Estado. 
Ele não só foi bem recebido como será atendido. Faço 
muitos votos de que o Ministério da Integração passe a 
fazer jus ao nome que tem, de Ministério da Integração 
Nacional, porque não tem sido assim. Se olharmos, se 
fizermos um balanço da atuação do Ministério, veremos 
que há uma desigualdade enorme na aplicação tanto 
dos recursos quanto dos projetos para as diversas re-
giões. E falo aqui como pessoa da região mais pobre 
do País, que é a Região Norte; e, da Região Norte, o 
Estado, vamos dizer assim, menos desenvolvido, que é 
o Estado de Roraima. Portanto, quero parabenizá-lo e 
dizer que fico feliz de ver que a nossa Paraíba tem não 
só um ardoroso defensor, como é V. Exª, mas também, 
agora, uma pessoa que vai, realmente, preocupar-se 
como um problema tão sério quanto o que V. Exª men-
ciona no seu pronunciamento.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço o aparte e tenho certeza de que o 
atavismo é um sentimento muito forte. Estarão sempre 
na memória de V. Exª aqueles DNAs que ainda lhe per-
tencem, que são oriundos da nossa querida Paraíba, 
da bela cidade de Bananeiras, que fica numa região 
belíssima do Brejo Paraibano. Tenho certeza de que 
V. Exª nos ajudará nisso.

Para, na verdade, finalizar essa parte, eu diria 
que isso exigirá que a Bancada da Paraíba como um 
todo se acoste a esse problema. Isso não é um voo, 
nem um pleito de uma andorinha só. Não basta Roberto 

Cavalcanti estar aqui pleiteando isso. Tenho certeza de 
que o Governador José Maranhão está atento ao pro-
blema. E peço, na verdade, que todos os Senadores, 
todos os demais Parlamentares, Deputados Federais, 
busquem uma solução, mas a solução definitiva virá 
com a inclusão desse projeto macro de defesa da costa 
paraibana no PAC. O próximo Presidente da República 
deverá assumir o compromisso com a Paraíba de fazer 
com que, juntos, possamos tratar deste assunto.

Trago aqui a carta que encaminhei ao Ministro, 
por ocasião da audiência; trago as correspondências 
enviadas pela Prefeitura de Cabedelo e também fotos 
aterrorizantes, Sr. Presidente.

Peço vênia a V. Exª para tentar mostrá-las aqui, por 
meio da TV Senado. Peço que a câmera fique posicio-
nada em frente a mim e que tente resgatar um pouco 
dessas fotos. Vou tentar passar algumas delas.

A destruição não atinge tão somente as residên-
cias, os bares, até prédios, obras públicas. Na verdade, 
atinge, inclusive, os coqueiros. Tenho aqui, no final, uma 
série de fotos que mostram centenas de coqueiros que 
foram derrubados por essa ação do mar. Vá um cidadão 
derrubar um coqueiro desse, por livre iniciativa, e ele 
receberá, sem dúvida, uma grande multa. Mas, já que 
o mar não pode ser multado, as autoridades deverão 
agir da forma mais rápida possível.

Concedo um aparte à nobre Senadora, com o 
consentimento do Sr. Presidente, porque ainda vou 
tocar rapidamente em outro assunto.

A Srª Selma Elias (PMDB – SC) – Só quero di-
zer, nobre Senador, que Santa Catarina espera que o 
Ministro não fique só na Paraíba, mas que vá até Santa 
Catarina e, como V. Exª mesmo falou, olhe também o 
que aconteceu nas praias da capital catarinense, Flo-
rianópolis, que realmente merecem toda a atenção. 
Já veio solicitação para o Ministério, porque houve, 
inclusive, uma praia cuja área de terra acabou, e os 
moradores ficaram sem suas residências. Hoje, aque-
la praia não pode mais ser utilizada pelos moradores 
para passeio. Isso requer, realmente, que se faça al-
guma coisa, que se olhe e que se apliquem verbas 
para que se possa recuperar aquele espaço que já foi 
danificado pelo mar.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço seu aparte e, na verdade, sou teste-
munha, Senadora, do assunto que V. Exª trata. Estive, 
coincidentemente, em Florianópolis, há quatro ou cinco 
meses, nos momentos máximos daquela devastação 
e reitero que isso aconteceu na verdade. As praias 
que são devastadas pela erosão jamais serão recom-
postas. Os projetos e as defesas deverão sempre se 
antecipar aos fatos, porque, depois, são casas, cons-
truções destruídas, e aquela praia deixa de existir. 
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Isso aconteceu em várias praias do Brasil, como, por 
exemplo, em Pernambuco, no Nordeste como um todo 
e no sul do País.

Por fim, Sr. Presidente, trago aqui, para encerrar, 
assunto concernente à correspondência enviada pela 
Câmara Municipal de Uiraúna, Município do interior 
da Paraíba. Trata-se de tema que também já abordei 
neste plenário, um tema que o Senador Mozarildo Ca-
valcanti também defende muito: o pequeno produtor 
rural brasileiro, principalmente das nossas regiões, no 
que tange à renegociação das dívidas dos pequenos 
produtores rurais, principalmente junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil, um banco que, na verdade, deve-
ria ser de forte atuação desenvolvimentista, mas que 
atua, na maioria das vezes, como banco comercial 
pura e simplesmente.

Venho, mais uma vez, a esta tribuna, na tarde de 
hoje, para tratar deste assunto e fazer mais uma vez 
este apelo. Recebi esse apelo, comovente, do Presi-
dente da Câmara Municipal do Uiraúna, na Paraíba, 
o Vereador Geraldo Luiz de Araújo, e do seu Vice-
Presidente, Joaquim Marcelino de Lira.

Faço questão de citar nominalmente esses Ve-
readores porque, na verdade, eles tentam minimizar 
o problema que atinge a região, que é a Região Nor-
deste como um todo e, fundamentalmente, Uiraúna. 
São os Vereadores Joaquim Marcelino de Lira, Maria 
Joaquina Vieira, Francisco Alves de Queiroz, José 
Jailson Nogueira, Francisco Benevenuto Claudino de 
Almeida, Iracema Maria de Lira da Silva e José Fer-
nandes Moreira. Todos eles assinaram o documento 
que tenho em mão.

Na verdade, eles enviaram essa correspondên-
cia ao nosso gabinete, relatando as sérias dificulda-
des enfrentadas pelos agricultores da região, devido, 
exatamente, àqueles empréstimos contraídos nos 
anos 1990 com utilização dos fundos constitucionais 
de financiamento do Nordeste (FNE). Supostamente, 
trata-se de um fundo que visa a minimizar e a aten-
der os agricultores, os comerciantes, os empresários 
da Região Nordeste, mas que, muitas vezes, ele tem 
causado graves problemas.

Segundo os vereadores, na verdade, o que ocor-
re – e sou testemunha – é que a estiagem prolongada, 
às vezes, o excesso de chuva – na agricultura, você 
perde pela seca, você perde pela chuva – causam 
danos às pastagens, danos aos rebanhos, perda de 
rebanhos, tudo isso aliado a juros estratosféricos que 
são cobrados e da cobrança de parcelas com valores 
exorbitantes fazem com que os agricultores de Uiraú-
na não consigam quitar suas dívidas e honrar seus 
compromissos com o banco.

Esse é um fato recorrente, inclusive de outros 
Municípios da Paraíba e de outras regiões do Nordeste. 
Como exemplo, eles citam mais um caso, em que um 
agricultor contraiu um empréstimo no valor de R$36 
mil e seu saldo devedor, depois de ele ter pago várias 
parcelas, é de aproximadamente R$220 mil. Veja lá, 
tirou R$36 mil e hoje está devendo, depois de ter pago 
anos, R$220 mil, com prazo final de liquidação em 
2018. E mais, após algumas parcelas em atraso que 
ele não conseguiu pagar, esse agricultor, citado pela 
Câmara Municipal de Uiraúna, o Banco do Nordeste 
considerou toda a dívida do agricultor vencida e, na 
verdade, passou a executar seus bens, a fazer a pe-
nhora e a levar a leilão os bens desse agricultor, que 
não tem como pagar o equivalente ao valor do débito 
presente. E não renegocia.

Para que V. Exª, Sr. Presidente, tenha noção, 
basta dizer o seguinte: ele está sendo cobrado a pa-
gar o equivalente a 66,6% do valor contraído, referente 
apenas a custas cartoriais e a honorários advocatícios; 
honorários advocatícios gerados exatamente por essa 
cobrança que está acontecendo de forma que, às ve-
zes, contratualmente, é prevista, mas de forma que, 
circunstancialmente, ela não poderia acontecer.

Por um empréstimo do Banco do Nordeste, ele 
gerou uma dívida de que nem mesmo ele consegue 
mensurar o valor e, se fosse vender a sua propriedade 
rural, o agricultor não poderia sanar essa dívida.

Existem exatamente esses fatos, Srªs e Srs. Se-
nadores, em que se toma o dinheiro, dá-se em garantia 
uma propriedade rural e, muitas vezes, o valor daquele 
empréstimo extrapola o valor da propriedade rural.

Digamos: é um pequeno produtor rural que to-
mou uma dívida para comprar um implemento agrí-
cola, para comprar um trator, para comprar uma parte 
da sua criação, insumos, arame farpado, defensivos 
agrícolas, qualquer que seja o projeto. Só que o valor 
daquele empréstimo inicialmente contraído, que era 
inexpressivo, agiganta-se com esses juros e correções 
– juros sobre juros – e, lá no fim, extrapola o valor da 
propriedade. Então, o agricultor fica na iminência de 
perder a sua propriedade rural exatamente em função 
daquele empréstimo.

O que vai acontecer? Até para a economia do 
País é um grande dano, porque vamos perder mais um 
agricultor. É mais uma história, é mais uma demanda 
e, quem sabe, virão outras.

Eu tenho de estar aqui, nesta tribuna, exatamente 
como representante da Paraíba, para alertar o Brasil, 
para tentar sensibilizar o Banco do Nordeste, sensibi-
lizar as autoridades financeiras do País com relação 
a que algo deve ser feito com os pequenos e médios 

125ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



43164 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010

agricultores e empresários da Região Nordeste, fun-
damentalmente.

Desejo, na verdade, para finalizar, cobrar uma 
solução satisfatória, para que haja uma ampliação des-
sa negociação para os agricultores brasileiros de uma 
forma geral, principalmente nas regiões carentes, como 
é o caso do Nordeste e da Paraíba, em especial.

Trago aqui a correspondência da Câmara de Ve-
readores de Uiraúna e espero que haja uma sensibili-
dade. E voltarei a esta tribuna sempre que necessário, 
exatamente para defender os interesses desses peque-
nos agricultores, que estão na iminência de perderem 
suas propriedades.

Sr. Presidente, agradeço pela concessão do tem-
po por demais pródigo. V. Exª é extremamente gentil 
com nós todos.

Agradeço e peço permissão para me retirar.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 

Meus cumprimentos, Senador Roberto Cavalcanti, pelo 
tema que hoje traz nesta tarde, valorizando o pequeno 
produtor rural, que precisa de uma atenção especial 
dos bancos, principalmente do Banco do Nordeste do 
seu Estado da Paraíba.

Concedo a palavra ao nobre Senador Belini Meu-
rer, do PT de Santa Catarina.

O próximo orador, pela Liderança do PDT, é o 
Senador Cristovam Buarque.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senadores, Senadoras, telespectadores 
e ouvintes da TV e Rádio Senado, subo à tribuna hoje 
para comemorar a inauguração de mais uma Univer-
sidade Federal em Santa Catarina. Na última sexta-
feira, Sr. Presidente, o Ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, realizou simultaneamente a cerimônia de 
inauguração de três novas unidades de ensino federal 
em São Carlos e Sorocaba, no Estado de São Paulo, 
e uma em Curitibanos, em Santa Catarina.

Segundo o Ministro, até 2012, serão mais 134 
cidades em todo o País que receberão um campus 
de uma universidade federal. Ao todo, até a data de 
hoje, são cerca de mil Municípios em todo o Brasil que 
possuem unidades federais de ensino superior. São 
105 campi em funcionamento pleno, com instalações 
definitivas, servidores com concurso e alunos matri-
culados. Na área da educação superior a distância, já 
existem 559 polos da Universidade Aberta do Brasil, 
a UAB. E, para o fim deste ano, terão sido criadas 214 
novas unidades dos institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia, que oferecem cursos técnicos, 
de tecnologia e licenciaturas a jovens e adultos de 
todo o Brasil.

Sobre a inauguração dos três campi, o Presidente 
Lula disse uma frase que, para mim, é emblemática e 
reflete a política de educação deste Governo. Ele dis-
se: “Não existe ninguém mais inteligente ou menos 
inteligente; o que existe é a igualdade de oportunida-
des ou não”. 

Isso é uma grande verdade, Sr. Presidente. O 
que as pessoas precisam é de condições para faze-
rem uma educação de qualidade. As pessoas preci-
sam de alimento. As pessoas precisam de escola. As 
pessoas precisam de incentivos para que façam uma 
boa universidade. Dessa forma, qualquer um pode ser 
um grande gênio, basta que tenhamos condições para 
que isso aconteça.

Sr. Presidente, o campus de Curitibanos da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, inaugurado na 
sexta-feira, conta com 15 salas de aula, biblioteca, dez 
laboratórios integrados e auditório com 180 lugares. A 
instituição oferece o curso de ciências rurais, que con-
siste no primeiro ciclo de um modelo de ensino superior 
caracterizado pela formação profissional continuada.

E, aqui, eu queria fazer um parêntese, porque, 
na verdade, o que mais precisamos, hoje, em termos 
de ensino superior, nós não podemos mais pensar no 
ensino como algo de uma formatação, de uma forma-
ção: colocamos o indivíduo dentro da forma e, depois, 
para sempre, 40 anos, 50 anos depois, ele continua 
com a mesma forma, mas o tempo passou e as con-
dições mudaram.

Ou seja, a situação mudou e ele continua den-
tro daquela mesma forma. Por isso, a importância de 
a gente ensinar a aprender. Por isso, a educação é 
continuada. Isso eu acho de uma grandeza extrema, 
Sr. Presidente.

Inicialmente, os alunos cursarão as matérias bá-
sicas; posteriormente, seguirão para uma formação 
específica em carreiras como Agronomia, Engenharia 
Florestal. Hoje, 180 alunos estão matriculados em Curi-
tibanos. Os investimentos do Governo Federal foram 
de cerca de R$7,4 milhões. 

Com o Governo Lula, Santa Catarina agora ex-
pandiu e interiorizou a universidade federal. Agora te-
mos campi em Joinville, em Araranguá e Curitibanos. 
Também foi o Governo Lula que criou a Universidade 
Federal da Fronteira Sul, que atende não só o nosso 
Estado, mas também o Paraná e o Rio Grande do Sul. 
Só no campus de Chapecó poderão estudar 10 mil 
alunos. No que diz respeito ao ensino técnico e tec-
nológico profissionalizante, o Governo Federal criou, 
só na grande Florianópolis, mais de três escolas, a 
de Coqueiros, na região do continente da capital; São 
José e Palhoça. Na região norte, temos escolas em 
Joinville, Canoinhas, Araranguá, Araquari; no sul, já 
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tínhamos a de Sombrio/Santa Rosa e agora temos a 
oferta de cursos em Araranguá, Criciúma, Içara e, no 
Planalto Serrano, Lages, Urupema também foram con-
templadas com escolas técnicas. No oeste, são nove 
unidades de ensino profissionalizante: Chapecó, São 
Miguel do Oeste, Caçador, Xanxerê, Concórdia, Abe-
lardo Luz, Videira, Fraiburgo, Luzerna.

Então, Sr. Presidente, fico muito feliz porque o 
Presidente da República, que todo mundo falava que 
era um cara sem instrução – alguns o chamavam de 
analfabeto –, foi o que mais expandiu o ensino supe-
rior no Brasil. Superou os doutores que vieram antes 
dele. Isso precisa ser registrado com toda a clareza 
aqui neste momento.

Temos muito a comemorar, mas acreditamos, Sr. 
Presidente, que ainda há muito a ser feito e é por isso 
que defendemos a continuidade deste Governo. Ainda 
há muito a ser feito, sim! Falamos muito em transformar 
a educação, falamos muito em investir em educação. 
Acho que questões físicas são necessárias e importan-
tes, mas precisamos também, em alguns momentos, 
pensar nas questões curriculares. O que fazer com a 
educação no que tange aos currículos que são apre-
sentados? Eles precisam ser repensados. Mas isso já 
é outra história. Vamos deixar para outro momento.

Fico por aqui, Sr. Presidente, e agradeço muito 
esta oportunidade.

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

– Pois não, Senador Belini Meurer. V. Exª traz um 
tema sempre muito importante para todos nós que é 
a educação no Brasil, além dos investimentos que o 
Governo Federal faz no ensino superior e nos campi, 
que são de suma importância para a profissionaliza-
ção das pessoas.

Temos a satisfação de contar com um campus 
em Ji-Paraná que está contribuindo muito para o de-
senvolvimento do nosso Município. Evidentemente é 
um campus novo e pequeno, é jovem ainda, mas, com 
certeza, vai crescer junto com o crescimento do nos-
so Município e do nosso Estado, e vai ajudar também 
Ji-Paraná, como ajuda os Municípios de Santa Cata-
rina, seu Estado.

Concedo a palavra, agora, pela ordem de inscri-
ção, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Ro-
raima, Estado quase vizinho ao de Rondônia, estando 
no meio o Estado do Amazonas. Estamos todos na 
Região Amazônica do País, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Acir, é sempre uma alegria 
ocupar a tribuna quando um Senador da Amazônia 
também preside a sessão.

Inicialmente, Senador Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, quero fazer um registro que julgo 
muito importante para o Brasil, especialmente para a 
minha região, que é a comemoração, hoje, do Dia do 
Soldado. Quero até ler uma matéria da repórter An-
drezza Trajano, publicada no jornal do meu Estado, a 
Folha de Boa Vista. Ela é pequena, mas, no meu en-
tender, diz tudo:

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (...) 
realiza hoje solenidade militar alusiva ao Dia 
do Soldado, 25 de agosto. Na solenidade, será 
entregue a Comenda “Medalha do Pacificador” 
aos militares que se destacaram ao longo da 
carreira. O evento será realizado (...) na sede 
da instituição.

As comemorações iniciaram no domingo 
passado, 22, e se estendem até o dia 29 (...).

Ainda estão sendo realizadas palestras 
educativas em escolas públicas, onde é desta-
cada a importância da instituição para o País, 
bem como são repassadas informações sobre 
seu Patrono, Duque de Caxias.

É justamente em homenagem ao Duque de Ca-
xias que se escolheu esse dia para homenagear o 
soldado brasileiro.

Eis aqui as palavras do General Franklimberg 
Ribeiro, Comandante da 1ª Brigada, que diz:

O soldado vai da graduação mais baixa 
ao general de mais alta patente. É a nossa 
semana de comemorar a existência do Exér-
cito e de nosso patrono”. Em Roraima existem 
mais de 3 mil homens divididos em batalhões, 
esquadrões, pelotões e grupos militares.

No período de 12 a 24 de setembro, o 
Ministério da Defesa realizará em Roraima 
uma operação combinada, chamada Operação 
Amazônia. A atividade reunirá tropas do Exérci-
to, da Marinha e da Aeronáutica em exercícios 
militares por todo o estado. Haverá, inclusive, 
lançamento de paraquedistas.

Eu quero pedir, Senador Acir, que V. Exª autorize 
a transcrição, como parte do pronunciamento referente 
ao Dia do Soldado, matéria do Noticiário do Exército, 
que destaca a palavra, a ordem do dia do General-
de-Exército Enzo Martins Peri, que é Comandante do 
Exército, e também a Biografia do Duque de Caxias, 
que foi o Marechal-de-Exército Luís Alves de Lima e 
Silva, escolhido justamente como Patrono dessa im-
portante instituição brasileira.

Então, aqui, o meu registro e os meus cumpri-
mentos a todos os homens e mulheres que fazem o 
Exército Brasileiro e, portanto, dizer que é uma honra, 
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que nós, da Amazônia, devemos muito da integração 
da Amazônia ao resto do País à presença dos homens 
e mulheres, soldados e soldadas do Exército, que es-
tão em todas as fronteiras as mais inóspitas possíveis 
de todo o território da Amazônia.

Agora, Sr. Presidente, quanto ao assunto que me 
moveu a esta tribuna, além de homenagear o Exército, 
é fazer um registro, é até mais uma reclamação, de 
como a atividade, que eu diria talvez a mais importan-
te do Parlamentar, que é fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, fiscalizar a boa aplicação dos recursos que 
o Governo arrecada do povo por meio de impostos di-
retos e indiretos, não é Senador Arruda? Porque até 
mesmo o pobrezinho que compra um quilo de feijão 
está pagando imposto, ou compra um quilo de arroz 
ou mesmo um pãozinho está pagando imposto.

E nesses tempos, há uma rodovia que é funda-
mental ao nosso Estado, a BR-174, que liga a capital 
do Amazonas à capital de Roraima, Boa Vista, e se 
estende até a fronteira com a Venezuela. Mas, no tre-
cho que vai de Boa Vista a Manaus, ou que vem de 
Manaus para Boa Vista – e o Senador Acir conhece 
muito bem, porque os ônibus da empresa da qual ele 
é um dos proprietários percorrem aquela estrada, e 
ele próprio já percorreu –, há muitos anos essa estra-
da vem em eterna recuperação, em eterno conserto 
e remendos.

É até impressionante como todo ano, todo semes-
tre, há noticiários nos jornais que o Parlamentar “a” ou 
“b” colocou tantos milhões de reais em emendas ao 
Orçamento para recuperar a BR-174. E essa rodovia 
nunca termina de ser remendada.

Agora mesmo, antes de o Ministro Alfredo Nas-
cimento sair do Ministério para concorrer ao Estado 
do Amazonas, ele empenhou cerca de R$500 milhões 
para recuperar essa estrada e mais outras, como a 
BR-210, que liga a 174 até, digamos assim, o oeste 
de Roraima, e também a BR-401, que vai de Boa Vista 
até a República da Guiana.

Pois bem, de tanto ver essas coisas, quis me 
aprofundar e saber quanto de recurso foi para lá, quan-
to realmente está sendo aplicado, como está sendo 
aplicado. Inclusive, recentemente, um proprietário de 
uma das empresas que está fazendo agora o trabalho 
na BR-174 foi preso em Belém por atividades ilícitas. 
E temos inúmeras notícias quanto a essas obras que 
estão sendo realizadas agora.

Fiz um ofício, Sr. Presidente, no dia 24 de maio, 
dirigido ao Ministro, pedindo informações sobre o re-
passe dos recursos para o Estado de Roraima, já 
que o recurso é repassado por delegação para que 
o Estado faça as obras. Pedi informações do ano de 

2007 para cá, especificando o objetivo e as empresas 
executoras.

Vejam, uma atitude que eu diria elegante, normal, 
de um Parlamentar que pede informação por ofício a 
um Ministro. Isso foi em maio, e nenhuma resposta. 
Em julho, reiterei o ofício novamente, pedindo ao Mi-
nistro essas informações, e também ao Diretor Geral 
do Dnit. Nenhuma resposta.

Então, entrei com uma medida que temos, que é 
o requerimento de informações formal, por intermédio 
da Mesa do Senado, porque, neste caso, o Ministro 
tem que responder. Se não responder, vai responder 
pelo crime de responsabilidade porque não está dan-
do a informação que ele tem a obrigação de dar ao 
Poder Legislativo. Então, esse requerimento está na 
Mesa do Senado aguardando a designação do Relator 
para que ele possa ser, portanto, depois de apreciado 
pela Mesa, endereçado ao Ministro, e aí o Ministro vai 
ter que responder porque é um requerimento formal 
da instituição.

Agora, custava, Srªs e Srs. Senadores, o Minis-
tro ter respondido de maneira normal? Afinal de con-
tas, eu poderia me valer da Internet e tentar saber as 
informações via Internet, mas eu quis ter uma coisa 
formal do Ministério, e o Ministro sequer se dignou a 
responder, como não me respondeu também o diretor 
do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transporte.

Então, eu quero dizer aqui que me causa já uma 
certa estranheza, para não dizer uma certa descon-
fiança, porque a falta de informação me parece querer 
ocultar coisas que estão sendo feitas. É aquela história 
que o povo diz: “Onde há fumaça, há fogo”. E todos 
os indícios me levam a acreditar que, de fato, aqui há 
condutas irregulares.

Por isso, quero fazer este registro da tribuna, hoje, 
porque estou-me aprofundando nessa questão. Vou 
pedir inclusive à Polícia Federal e ao Ministério Público 
Federal que investiguem. Se estiver sendo bem feito, 
parabéns, aplausos. Agora, o que não pode é ficar essa 
dúvida como existe hoje quanto à realização dessas 
obras nessas rodovias que mencionei, no meu Estado, 
rodovias federais cujas obras são delegadas ao Gover-
no do Estado. Espero que realmente as empresas que 
estão lá, como a Via Engenharia, a Delta e outras mais 
– parece que fizeram uma divisão de cinco lotes para 
realizar esses trabalhos –, primeiro estejam fazendo 
as coisas corretamente; segundo, que o dinheiro esteja 
sendo aplicado na estrada. Que não haja superfatura-
mento para desviar recursos para campanha eleitoral, 
como nós estamos tendo informação.

Vou ficar muito atento. Não é possível que o meu 
Estado, que é distante dos grandes centros do País, 
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que é ligado somente por essa rodovia que vai até 
Manaus, porque a que vai de Manaus a Porto Velho, 
em Rondônia, é intransitável na maior parte do ano 
e há uma dificuldade enorme de asfaltá-la – embora 
tenha sido uma estrada trafegável, hoje está pratica-
mente intrafegável porque também, misteriosamente, 
depois de feita a rodovia, a questão do meio ambiente 
predomina sobre o interesse do desenvolvimento, e, 
neste caso, não se vai derrubar mais nem uma árvore, 
porque a estrada está feita.

Mas quero aqui me ater a essa questão das rodo-
vias federais no meu Estado. Faço aqui da tribuna um 
apelo ao Ministro dos Transportes para que responda 
os ofícios, e ao Diretor Nacional do Departamento de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT para que responda 
o ofício. Terão que responder através do requerimento 
de informação que já está na Mesa do Senado. E, re-
pito, só o fiz depois de ter enviado um ofício em maio 
e outro em julho. 

Portanto, não pode brincar com o Poder Legis-
lativo, com o Senado Federal e com um Senador do 
Estado que está diretamente interessado na questão 
da famosa – palavra tão desgastada – transparência na 

aplicação dos recursos públicos. O que acho que tem 
que haver é clareza, não importa a cor, eu quero saber 
se tem clareza na aplicação dos recursos públicos. E 
eu estou aqui muito mais para realmente zelar pelos 
interesses do meu Estado do que ser agradável a qual-
quer Ministro ou a qualquer que seja a autoridade.

Então o Ministro me desculpe, mas considero 
uma descortesia dele não ter respondido desde maio 
a uma solicitação apenas para saber o quanto foi des-
tinado ao Estado e quais são as empresas que estão 
fazendo as obras. 

Espero também que a Mesa do Senado dê ce-
leridade ao despacho do meu requerimento para que 
realmente o Ministro possa dar a informação que de-
via ter dado desde maio – e já estamos em final de 
agosto. 

Muito obrigado e peço a V. Exª a transcrição dos 
documentos que aqui mencionei. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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OFÍCIO NO 205-2010/GSMCAV

Brasília, 15 de julho de 2010

Ao Ilustríssimo Senhor
Dr. Luiz Antonio Pagot
Diretor-Geral do DNIT

Senhor Diretor-Geral,
Cumprimentando-o cordialmente, venho a pre-

sença de Vossa Senhoria apresentar solicitação so-
bre os recursos federais repassados ou empenhados 
pelo Ministério dos Transportes e órgãos de sua es-
trutura, para serem aplicados nas rodovias federais 
do Estado de Roraima, desde o ano de 2007 até a 
presente data.

No ensejo, apresento-lhe os votos de estima e 
consideração, colocando-me à sua disposição. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

OFÍCIO No 147-2010/GSMCAV

Brasília, 24 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos
Ministro de Estado dos Transportes

Senhor Ministro,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, solicito sua especial atenção no sentido 
de informar os valores aplicados pelo Ministério dos 
Transportes e órgãos da sua estrutura, no Estado de 
Roraima, em rodovias e outras obras, nos exercícios 
de 2007 a 2010, especificando o objetivo e as empre-
sas executoras.

Certo de contar com a atenção de Vossa Ex-
celência, agradeço, antecipadamente, expressando 
protestos de estima e consideração e colocando-me 
à disposição. – Senador Mozarildo Cavalcanti. 

REQUERIMENTO Nº 773, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, combinado com o art. 
50 da Constituição Federal, sejam prestadas, pelo Sr. 
Ministro de Estado dos Transportes, as seguintes infor-
mações a respeito dos recursos destinados ao Estado 
de Roraima entre os anos de 2007 e 2010:

Total de recursos individualizados por rodovia/pro-
jeto, com relação às respectivas ordens bancárias;

Recursos por rodovia desdobrados em subele-
mento, da despesa com identificação do beneficiário 
da respectiva ordem bancária.

Justificação

Apesar do volume de recursos destinados ao 
Estado de Roraima, a mídia constantemente alardeia 

sobre a precária situação das rodovias federais na-
quele Estado.

Dessa forma, em cumprimento ao disposto no 
inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, solicito 
as informações em tela. – Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Será feito na forma do Regimento, Senador Moza-
rildo. 

E V. Exª traz um assunto importante, que são as 
nossas BRs, a BR-319 e a BR–174. Não tenho aqui 
procuração para falar em nome do Ministro Paulo Sér-
gio, um servidor de carreira comprometido com os tra-
balhos. Tenho acompanhado de perto a sua atuação e 
estive com ele em algumas visitas, uma delas, aliás, 
em Rondônia, visitando a construção da BR-429, e me 
pareceu ele uma pessoa realmente comprometida com 
o desenvolvimento do nosso Estado e, principalmente, 
comprometida com a sua Pasta. Tenho certeza de que 
ele vai lhe atender.

Pela ordem de inscrição, pela Liderança do PDT, 
passo a palavra ao nobre Senador Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu o Requerimento do Senador 
Sérgio Zambiasi solicitando licença para se ausentar 
dos trabalhos da Casa a fim de participar da Reunião 
da Mesa Diretora do Parlamento do MERCOSUL, na 
cidade de Montevidéu, Uruguai.

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

É o seguinte o Requerimento deferido:

REQUERIMENTO Nº 776, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 combinado com 

o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal, 
com a redação dada pela Resolução no 37, de 1995, 
que seja considerada como desempenho de missão 
no exterior, minha participação no dia 30 de agosto 
de 2010, nos trabalhos da Reunião da Mesa Diretora 
do Parlamento do MERCOSUL, que se realizará na 
cidade de Montevidéu, no Uruguai.

Para efeito do disposto no art. 39, comunico que 
estarei ausente do País no período de 29 a 31 de 
agosto de 2010.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2010, Sena-
dor Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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Senador Acir, Srªs e Srs. Senadores, ouvindo o discurso 
do Senador Mozarildo, eu fico feliz que tenhamos hoje 
tido oportunidade de falar no dia dos soldados brasilei-
ros. Em geral, nesta data, costumamos fazer aqui uma 
sessão solene em homenagem às Forças Armadas e 
aos soldados. Eu creio que, por causa das eleições 
e do natural compromisso de cada um de nós com 
o que acontece lá, nas nossas bases eleitorais, ficou 
impossível, Senador Roberto, fazer essa solenidade. 
Eu até desejo que façamos um requerimento para que 
comemoremos o Dia do Soldado depois das eleições, 
mesmo não sendo mais no dia 25 de agosto.

Mas eu quero falar hoje, também, sobre um dis-
curso que o Senador Roberto fez, que tocou numa data 
importante, que foi o aniversário da morte de Getúlio 
Vargas. Duas datas que coincidem e que merecem 
uma reflexão de cada um de nós.

No caso do Dia do Soldado, pelo que tenho re-
petido aqui, em cada ano, quando nós fazemos esse 
evento, dá ideia de que um país é construído e prote-
gido por cada pessoa, cada profissional.

As duas profissões, a meu ver, têm um papel 
fundamental: os professores são os que constroem 
um país e os soldados são os que defendem um país. 
Sem a combinação desses dois nós não temos como 
levar adiante uma nação. 

Alguém pode dizer: mas são dos médicos, eles 
vêm da educação: são dos empresários, eles também 
vêm da educação, e a defesa vem de muitos profis-
sionais, mas vem sobretudo daqueles que compõem 
as Forças Armadas. 

Por isso, o Brasil precisa descobrir que no tama-
nho que nós temos, com a presença que hoje temos 
internacionalmente, em grande parte graças ao Gover-
no do Presidente Lula – e não vamos esquecer que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso também teve 
um papel importante nisso durante os seus 8 anos, e 
os 25 anos de democracia que nós temos também tem 
papel nisso –, o fato é que, com a presença do Brasil 
no cenário internacional, com o tamanho do território 
brasileiro, com o tamanho do espaço aéreo, com o li-
toral imenso que nós temos, é preciso que cuidemos 
bem das Forças Armadas brasileiras. 

Cuidar bem das Forças Armadas significa pensar 
alguns aspectos. Um deles são os recursos necessários. 
O Brasil não tem o direito de deixar as Forças Armadas 
recebendo migalhas do Orçamento. Não temos esse 
direito. É uma traição ao projeto de nação que nós te-
mos, especialmente um Exército que hoje dá provas 
de profissionalismo. E a gente vê situações trágicas, 
como não faz muito, quando se dizia que soldados no 
Centro-Oeste saíam para matar, caçando pássaros, 
para que pudessem comer; as Forças Armadas tendo 

que liberar os soldados no dia a dia por falta de alimen-
tação. A gente não tinha o direito de fazer isso com o 
Brasil; não tínhamos o direito. Ao contrário, eu defendo 
que as Forças Armadas Brasileiras ampliem muito o 
contingente, dividindo-o em dois tipos de contingen-
tes: o contingente realmente profissional de defesa da 
Nação e o contingente de recuperação e de proteção 
da juventude brasileira. 

Visitei muito cadeias quando fui Governador do 
Distrito Federal e perguntava sempre o que cada um 
fazia. Senador Mozarildo, é raro a gente encontrar en-
tre os presos quem tenha feito o serviço militar. Pode-
se dizer que, no Brasil, é tão raro quem faz o serviço 
militar que, de fato, a probabilidade é de não encon-
trar quem tenha feito o serviço militar em nenhuma 
área, inclusive nas cadeias. Mas há outra maneira de 
raciocinar: o serviço militar, Senador Acyr, traz algu-
mas das coisas que reduzem a perdição, chamemos 
assim, dos jovens. Uma é que eles encontram amiza-
des, companheirismo; outra é que eles saem das ruas, 
outra é que eles adquirem disciplina, outra é que eles 
adquirem amor ao coletivo nacional, fica faltando um 
quinto: que eles adquiram um ofício e, mesmo assim, 
alguns adquirem um ofício, alguns aprendem a ler nas 
Forças Armadas. Mas, a gente poderia ter um serviço 
militar específico – e eu pratiquei isso no meu governo 
do Distrito Federal com a Polícia Militar. 

Se a gente colocar dentro do serviço militar um 
setor não militarizado em que os jovens entrariam e aí, 
durante seis meses – as contas que eu sempre fiz de 
quanto custaria é para seis meses –, esses jovens te-
riam a vida de disciplina – e esqueci de falar outro ponto 
–, de exercícios físicos, adquirindo amigos, entendendo 
e gostando dos símbolos pátrios e adquirindo um ofício. 
As Forças Armadas prestariam um grande serviço ao 
País. Como elas estão hoje não é possível.

Eu já ouvi alguém dizer, e defendo essa idéia há 
mais de dez anos e coloquei no livro, que eu estava 
querendo transformar as Forças Armadas em babá de 
pobres. Eu disse não é babá de pobres, é educador de 
jovens. E deveríamos colocar não somente os pobres 
nisso, mas todos os jovens.

Nós temos de voltar a discutir, Senador Arruda, 
e o senhor é um dos grandes defensores das Forças 
Armadas e da Defesa Nacional. Eu nunca discuti a 
sua posição, mas gostaria de discutir essa idéia de 
o serviço militar ser voluntário ou não. Eu gostaria. 
Eu acho que passar pelo serviço militar, e eu passei, 
agrega muito ao jovem, agrega muito. A gente precisa 
rediscutir, sem preconceito, sem este liberalismo falso 
em que cada um tem direito de só fazer o que quiser. 
Se devemos ou não fazer com que nossos jovens pas-
sem por um período em que eles adquiram... Não es-
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tou aqui defendendo, porque isso exige uma reflexão 
mais cuidadosa.

O Dia do Soldado deve ser analisado como as 
Forças Armadas que um País do nosso tamanho pre-
cisa. E o primeiro ponto é o seu contingente; o se-
gundo, são os recursos, por isso, estou falando que 
seriam necessários mais recursos; o terceiro, o papel 
educador das Forças Armadas. Agora, tem o quarto, 
sem o que elas não funcionam hoje: a modernização 
tecnológica e científica. Aí, mais uma vez eu caio na 
velha nota única do meu discurso: só com a educação 
é que a gente vai conseguir isso. 

Houve um tempo que para o bom soldado bas-
tava ter coragem, um olho bom e um dedo indicador 
bom, para puxar o gatilho. Bastava a pontaria e era um 
bom soldado se tivesse coragem. Não é mais assim. 
As armas ficaram inteligentes. As armas de hoje não 
se disparam puxando o gatilho, mas apertando botão 
de computador. As armas de hoje não são guiadas 
pelo olho, são guiadas pelo GPS. 

Para ter GPS e pra ter todas essas armas, nós pre-
cisamos de duas coisas: uma, que os nossos soldados 
saibam usá-las. Para isso, eles precisam de educação. 
Cada um deles. Mas tem outra: o Brasil precisa produ-
zir essas armas. O país que não tem acesso a essas 
armas é um país em risco de sobrevivência. 

O Iraque comprou armas com o dinheiro do pe-
tróleo; comprou radares dos mais perfeitos que exis-
tiam. Começou a guerra dos Estados Unidos, e eles 
desligaram os radares porque o Iraque não sabia pro-
duzir aquilo.

O Brasil tem que desenvolver um potencial cien-
tífico e tecnológico do ponto de vista da sua defesa e 
não vai fazer isso se contarmos com um número tão 
pequeno de cientistas. E não vai ter um número grande 
de cientistas se não tivermos muitos jovens na univer-
sidade. E não vai ter muitos jovens em universidades 
com competência para seguir os cursos se não tiver-
mos um ensino médio de alta qualidade para todos. 
E não vai ter um ensino médio de alta qualidade para 
todos se não tiver um ensino fundamental para todos. 
Então, tudo cai, no final, na educação. Chamem de 
nota só quantas vezes quiserem, mas deságua ali. É ali 
que está o problema. Um povo deseducado é um povo 
desarmado. E o Brasil, hoje, é um país desarmado. O 
Dia do Soldado é um dia para refletirmos sobre este 
aspecto: um país deseducado é um país desarmado.

Não dá mais para tocar a corneta e colocar os 
soldados com suas espingardas ou mesmo metralha-
doras. Não dá mais! Acabou esse tempo. Hoje exige-se 
muito mais formação não dos soldados, mas de toda 
a população, para poder escolher os que têm boa for-
mação para serem soldados, escolher os que têm boa 

formação entre todos para serem bons professores; 
escolher os melhores dentre os que têm boa forma-
ção para serem médicos. Hoje nós escolhemos todos 
os nossos profissionais, não entre todos, mas entre 
aquele pedacinho de nada que conseguiu terminar o 
ensino médio de qualidade mediana. 

Por isso, a nota é só da educação. Por isso, no 
Dia do Soldado, eu termino caindo na educação. Mas 
não posso deixar de prestar minha homenagem a es-
ses que são os verdadeiros defensores de um país 
e, portanto, construtores também, que são os nossos 
soldados no dia deles, deixando a proposta de que 
prestemos esta homenagem passadas as eleições, 
já que neste período é impossível.

Antes de passar para o assunto seguinte, que 
são os 56 anos da morte de Getúlio, eu, com muito 
prazer, passo a palavra aos Senadores que pediram 
aparte. Por favor, Senador.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) - Eu 
gostaria de abordar dois tópicos neste aparte. Tentarei 
ser bastante breve, bastante sintético. Um, por questão 
de justiça, fazer referência a V. Exª no sentido de que, 
na tarde de ontem, dois Senadores trataram do tema, 
exatamente do dia 24 de agosto, da morte do Estadista 
Getúlio Vargas: um fui eu, e o outro foi, até por direito, 
por questões partidárias, o nosso grande companhei-
ro Mozarildo Cavalcanti. Então, V. Exª fez a referência 
de que toquei no tema, e eu faço este registro, por 
uma questão de justiça, no tocante à abordagem do 
mesmo tema pelo companheiro Mozarildo Cavalcanti, 
até por nós três sermos Cavalcanti, somos a banca-
da dos Cavalcanti: Cristovam, Roberto e Mozarildo. 
Então, é muita honra. O segundo ponto, na verdade, 
parabenizo a abordagem do tema de V. Exª no tocante 
ao Dia do Soldado, a homenagem ao Dia do Soldado. 
Vou pegar carona nesta oportunidade e fazer a minha 
homenagem ao Senador Cristovam, que é a seguin-
te: conheço o Cristovam há mais de 40 anos; fomos 
colegas na universidade, ele como meu professor, eu 
como aluno, na Faculdade de Economia em Pernam-
buco, porque, na origem, lá no nosso DNA, da mesma 
forma que Mozarildo registrou que é paraibano no seu 
DNA, nós dois somos pernambucanos. Então, desde 
aquele momento, desde aqueles primeiros contatos, 
se percebia um diferencial em Cristovam. Eu, aqui no 
Senado, meses atrás, sentado ao seu lado, pergunta-
va: Senador Cristovam, o amigo vai ser candidato? Ele 
refletiu e disse: Roberto, já trabalhei tanto, já fiz tanto 
por este País, já contribuí, eu acho que estou num mo-
mento em que eu merecia um certo descanso. Sabe 
qual é a única coisa que me constrange, a única coisa 
por que talvez eu hesite em permanecer na política é 
porque, dificilmente, me sentirei tranqüilo em ter meu 
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espaço aqui ocupado por outro senador que não trate 
dos assuntos da forma como eu trato. “Então, eu sinto 
como se fosse uma não-responsabilidade social, uma 
não-responsabilidade como cidadão abrir mão dessa 
minha presença aqui no Senado Federal”. Sou tes-
temunha da história de vida de V. Exª no sentido de 
que nós somos aqui 81 membros como Senadores e, 
dificilmente, nós teríamos um Senador que pudesse 
representá-lo aqui no Senado Federal da forma como 
V. Exª atua, com a seriedade, com a precisão, com o 
desinteresse por assuntos paralelos, assuntos que 
não sejam os interesses exatamente da coisa públi-
ca. V. Exª, em nenhum momento, ao dizer que tem o 
desejo de continuar na Casa abordou temas como 
posição econômica, mordomia que o Senado supos-
tamente oferece. Nada. V. Exª fez o registro de que a 
responsabilidade que V. Exª tinha, para com o País, de 
retornar a esta Casa era exatamente porque V. Exª se 
sentia com essa co-responsabilidade. Sou testemunha 
de que, dificilmente no País, nós encontraríamos um 
Senador que abordasse os temas que V. Exª aborda. 
Educação, por exemplo, virou uma marca registrada. 
Na campanha passada à Presidência da República, V. 
Exª foi carimbado até pelas más línguas como o Se-
nador que maciçamente tratava da educação. O que 
não seria de nós se todos os Parlamentares deste Pais 
maciçamente tratassem da educação? Está aí o exem-
plo da Coréia. Eu era menino na guerra da Coréia, e 
eu me alimentava na casa de uma tia e eu era menino 
que tinha fastio, não gostava de comida, e minha tia 
dizia: “Você não pode deixar nada no prato porque os 
meninos da Coréia estão lá na guerra, sofrendo e po-
bres.” Hoje o Brasil se espelha na Coréia. E a grande 
mola propulsora do desenvolvimento da Coréia foi exa-
tamente a educação. Então, eu parabenizo V. Exª pela 
abordagem, parabenizo V. Exª pelo tema “Educação” 
e “Forças Armadas”, que é uma correlação com visão 
de futuro. E, fundamentalmente, parabenizo V. Exª pela 
cidadania de estar disputando as eleições ao Senado 
Federal, porque o Brasil e o Senado Federal precisam 
de V. Exª nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. Fico 
preocupado se não vou ferir as normas dizendo: “Que 
pena que o senhor não vota aqui”. Agradeço muito a 
sua fala.

De fato, eu tive uma dúvida. Não para descansar. 
Mas para fazer outras coisas, como, em vez de dar ape-
nas uma aula por semana, como dou na Universidade 
toda semana, dar todas as aulas, porque eu gosto. E 
eu poderia escrever mais.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – E 
até ganhar mais.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
E ganhar mais, certamente, não apenas porque sou 
Titular, ex-Reitor, mas também porque, fora daqui, eu 
ganhava por palestras e por outras consultorias, as 
quais me nego a fazer estando aqui. É verdade!

Mas a gente não tem direito a isso, a não ser 
quando acha que pode ser substituído, como é o seu 
caso. O senhor achou que poderia ser substituído e 
está lutando na Paraíba para ser bem substituído. Eu 
cheguei à conclusão de que, depois da crise por que 
o Distrito Federal atravessou, se eu não fosse candi-
dato, eu não ia ter como me explicar. Então, agradeço-
lhe muito.

Mesmo assim, vou continuar disputando sem 
ter medo de falar sobre temas polêmicos, como esse 
das Forças Armadas, como esse que questiona se o 
serviço militar deve ou não ser obrigatório e sobre Ge-
túlio Vargas, que também é um tema polêmico. Mas 
eu não vou deixar de falar, depois de ouvir o Senador 
Mozarildo.

Quero pedir desculpas, Senador Mozarildo, mas 
ontem eu não o escutei. Desculpe! Eu não estava pre-
sente na hora e fico muito feliz que o Senador Roberto 
tenha feito esse gesto, o que prova que ele é um bom 
pernambucano.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Agra-
deço a V. Exª o aparte e ao Senador Roberto Cavalcanti 
a menção. Realmente, eu não poderia deixar, no dia de 
ontem, de registrar o aniversário de morte – se é que 
podemos dizer assim – do nosso saudoso Presidente 
Getúlio Vargas, patrono e fundador do nosso Partido, 
o PTB. Ontem, completaram-se 56 anos de sua morte. 
Falei até para que os jovens que não tomaram conheci-
mento da existência de Vargas o tomem, mas também 
para os mais velhos, que já estão se esquecendo do 
excelente trabalho feito por ele principalmente quanto 
à área social e à do trabalho – CLT, Carteira de Tra-
balho, Ministério do Trabalho –, ao voto estendido a 
todos, inclusive às mulheres, que não votavam antes, 
à própria Justiça Eleitoral, criada na época dele, à Pe-
trobras, à Vale do Rio Doce, à Companhia Siderúrgica 
Nacional. Ele foi um homem que realmente marcou o 
início de um novo Brasil. Mas eu gostaria de ater-me 
ao pronunciamento de V. Exª quanto às Forças Arma-
das. V. Exª tem muita razão quando faz a análise de 
que precisamos modernizar nossas Forças Armadas. 
Um país que se preza não pode, como disse V. Exª, 
permitir que nossas Forças Armadas fiquem ultrapas-
sadas, sucateadas. Isso infelizmente vinha sendo feito, 
e espero que a gente mude essa postura e possa re-
almente valorizar as Forças Armadas, inclusive dan-
do – como até já estão sendo dadas hoje – algumas 
atribuições para que elas, além daquelas de defesa 
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da soberania, da integridade territorial do País e da 
própria defesa geral do País, já previstas na Constitui-
ção, tenham também algumas atribuições que podem 
perfeitamente ser complementadas.

Hoje elas já desenvolvem um trabalho muito im-
portante nas ações cívico-sociais, chamadas “acisos”, 
atendendo na Amazônia, notadamente, na área da 
saúde. E, falando em área da saúde, eu estou inclu-
sive relator de dois projetos. Veja V. Exª quanto há 
desmotivação para ser militar neste País. Existe a 
possibilidade de a pessoa formada na área da saúde 
servir as Forças Armadas durante o período de dois 
anos e, portanto, contribuir com este País nos diver-
sos pontos, principalmente esses pontos mais difíceis 
da Amazônia, do Centro-Oeste, do Nordeste. E o que 
acontece? Ano a ano, as pessoas que se formam na 
área da saúde, em medicina, enfermagem, odontologia, 
não se apresentam, não querem servir. Então, esses 
projetos, na verdade, disciplinam e estimulam que os 
profissionais na área da saúde possam prestar esse 
serviço temporário ao Exército e, ao mesmo tempo, 
que esse serviço conte inclusive ponto para sua pós-
graduação, para sua especialização. Acho que é im-
portante que possamos meditar até mesmo sobre se o 
serviço militar deve ser voluntário ou não. Eu, quando 
fui constituinte, apresentei uma proposta para que fos-
se voluntário. Depois, fui convencido de que, de fato, 
poderia haver uma grande distorção. E eu acho que é 
um tema que pode ser discutido a qualquer momento. 
Mas o importante, agora, é pensar na modernização 
das nossas Forças Armadas e também nessa ques-
tão de que eles sentem carência de profissionais de 
várias áreas, mas, notadamente, na área da saúde. E 
eu tive muita honra de relatar os dois projetos que es-
tão prontos para serem apreciados na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador Mozarildo.

Quero falar agora, continuando os discursos de 
ontem dos Senadores Mozarildo e Roberto Cavalcanti, 
sobre essa data notável na história do Brasil, que foi o 
24 de agosto, por causa da morte de Getúlio.

Eu posso dizer, Senador Acir, que nasci para po-
lítica naquele dia, com dez anos de idade. Nasci ali, 
porque lembro quando no colégio terminaram as aulas 
e fui para casa – eu morava perto e fui andando – e 
minha mãe estava na calçada me esperando chorando. 
Minha mãe era uma ex-tecelã – depois do casamento, 
parou de trabalhar. E estava chorando.

E já no dia seguinte, vi e cresci com a carta-
testamento de Getúlio e a sua foto na sala, onde eu 
almoçava, jantava e tomava café da manhã. Graças à 
minha mãe e ao meu pai.

Posso dizer que talvez, sem ter percebido, ali já 
nasceu um sentimento de militância. Eu cresci ouvindo 
isso. E não posso negar a influência que tenho, tanto 
que o nosso Partido, Senador Acir, é um Partido de 
origem Getúlio. Mas coloquei ontem no twitter uma nota 
dizendo que faz 56 anos que morreu Getúlio, o último 
Presidente que deu uma inflexão na história do Brasil, 
passando da agricultura rural para a indústria urbana. 
E recebi uma resposta de um seguidor, perguntando 
simplesmente: você é getulista? Essa pergunta mere-
ce uma reflexão.

Do ponto de vista da história, do ponto de vista 
do papel que ele teve, eu não tenho dúvida de que sou 
getulista e que sou dom pedrista, como sou izabelista, 
pela abolição da escravatura, mas nem Dom Pedro 
completou a independência, nem a Princesa Izabel 
completou a abolição.

Também não vou desculpar certos gestos do pri-
meiro governo de Getúlio com o qual eu não compactuo. 
Agora ninguém pode negar que o Brasil era um e pas-
sou a ser outro a partir do Governo Getúlio. Ninguém 
pode negar que este País, acostumado a apenas ex-
portar café e viver no campo, graças a Getúlio, passou 
a produzir bens industriais e os cidadãos passaram a 
morar nas cidades. Claro que foi um marco. E foi o últi-
mo grande marco. De lá para cá, a gente tem crescido, 
a gente tem mudado os produtos, mas não fez ainda 
uma nova inflexão. Aí paro de ser getulista no sentido 
de que chegou a hora de uma nova inflexão.

Uma nova inflexão que traga duas coisas. Uma, a 
ideia de que o desenvolvimento industrial tem que ser 
sustentável com a natureza, o que não estava na ca-
beça de ninguém nos anos 1930, nem nos anos 1940. 
E aí não é culpa de Getúlio Vargas. Não era o tema! 
Hoje é. Hoje a gente precisa fazer uma inflexão de tal 
maneira de que conviva a produção com a natureza. 
Não é questão de parar a produção para proteger a 
natureza. Não. É para conviver os dois.

E a segunda coisa é que, da mesma maneira 
que ele fez o Brasil sair da agricultura para a indús-
tria mecânica, a gente hoje precisa dar um salto para 
a indústria baseada no conhecimento. Não é mais 
um país moderno aquele que produz automóveis em 
quantidade, que produz móveis. Aqueles bens a que 
nós chamávamos de secundários – primários são agri-
cultura e mineração; secundários são os bens indus-
triais – já não são mais secundários. Já são primários. 
Hoje a economia primária é a economia do minério, 
da agricultura e dos bens tradicionais da indústria. Os 
verdadeiros bens novos são aqueles que têm dentro 
dele alto conteúdo de ciência e tecnologia, e nisso o 
Brasil é muito fraco, nisso o Brasil não está dando o 
salto de que a gente precisa. 
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Apesar de todo o aumento no número de univer-
sitários que a gente conseguiu neste País – e é uma 
das grandes coisas das últimas décadas –, nós não 
estamos conseguindo nos transformar em um País de 
produção de bens de alta tecnologia. Até no caso de 
um produto tão sofisticado que nós produzimos como 
os aviões da Embraer, a maior parte do conteúdo de 
alta tecnologia é importado ali dentro, a parte de na-
vegação, de aviação, os chips são importados. Se a 
gente olhar este microfone, a parte aqui dentro de alto 
conhecimento é importada. Nós estamos importando 
primários. Eu estava vendo que nós estamos expor-
tando muito jovens, com menos de dezoito anos, para 
serem jogadores de futebol. Então, veja, Senador, até 
jogador de futebol a gente está exportando em forma 
primária: eles vão para lá meninos, quando viram cra-
ques e começam a ter seus valores acrescidos aí são 
exportados – e o capital fica lá nos países europeus. 
Nem jogador de futebol a gente está mais exportando 
depois de pronto. 

Nós exportamos minério; a China exporta aço. 
Nós precisamos dar o salto para uma economia do 
conhecimento e nós precisamos dar um salto para 
uma economia casada, convivendo solidária com a 
natureza.

Aí não dá para reclamar de Getúlio. Faz 56 anos 
que ele morreu. Nesses 56 anos é que surgiram, ao 
mesmo tempo, a consciência da crise ecológica e a 
revolução científica e tecnológica das últimas décadas. 
Nós estamos precisando dessa inflexão e não vemos 
isso no discurso do dia a dia. Nem mesmo nos discur-
sos dos candidatos à Presidência, estamos vendo com 
clareza essa necessidade de inflexão, de mudança de 
rumo, de dobrar uma esquina, como dobramos graças 
a Getúlio naquela época, ainda que sob o autoritarismo 
que nós não defendemos.

Por isso acho que na hora de lembrar a morte de 
Getúlio e a grandeza de como ele morreu – é impor-
tante lembrar isto: a grandeza de como ele morreu – 
é preciso fazer uma reflexão sobre a necessidade de 
uma nova mudança de rumo, de uma nova inflexão. 
Ele nos tirou da agricultura rural para a indústria me-
cânica urbana. Está na hora de sairmos da indústria 
mecânica e urbana para uma indústria baseada no 
conhecimento e convivendo com a natureza, o que vai 
implicar também a redução do tamanho das cidades, 
pois a ciência e tecnologia já permitem a gente morar 
numa cidade e trabalhar em outra através dos meios 
de comunicação. 

Nós estamos pensando muito em como resolver 
os problemas das cidades mantendo-as do tamanho 
em que elas estão. É preciso criar incentivos para que 
as cidades diminuam. É possível um programa de 

“desmigração” das grandes cidades para as cidades 
de porte médio. Não estou falando das pequenas, nem 
de ir outra vez para o campo, mas para as cidades de 
porte médio. 

A morte de Getúlio permite reflexões. A reflexão 
de como um País, quando descobre o seu potencial, 
consegue dar um salto – e o Brasil deu um salto a 
partir de 30, obviamente graças a 55, quando tivemos 
Juscelino. Graças – não podemos negar, apesar de 
todos os aspectos negativos do autoritarismo – mas 
graças ao regime militar, nós demos um salto do ponto 
de vista da infraestrutura econômica, um grande salto. 
Graças a esses últimos dois governos, o do Lula, mas 
também o do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
apesar de uma recessão no tamanho do produto, nós 
conseguimos ter um crescimento e ter uma posição 
maior no cenário internacional, mas ainda com uma 
economia tradicional, depredadora da natureza e ba-
seada em produtos tradicionais.

E aí, mais uma vez, eu caio na nota só do meu 
discurso. Essa inflexão só virá com uma revolução, a 
revolução getulista – e aí respondendo a essa pessoa 
que me perguntou se eu era ou não getulista. A revolu-
ção getulista foi uma revolução ao nível da economia. 
A revolução daqui para frente, dessa nova moderni-
dade, essa revolução educacionista vai ser garantindo 
escola igual para todos.

Getúlio deu um salto imenso quando fez a Conso-
lidação das Leis Trabalhistas. E não devemos ter medo 
de ajustá-la, porque a realidade de hoje é outra. Eu 
mesmo tenho um projeto que amplia quando garante 
que, além da licença-maternidade, além das férias, 
além de tudo isso, há o direito de três meses a cada 
cinco anos para a reciclagem do funcionário, porque 
o trabalhador que não se reciclar fica desempregado, 
e permanente.

Então não temos que ter medo de ajustar. Mas a 
verdadeira revolução que a gente precisa fazer daqui 
para frente não está na Consolidação das Leis Traba-
lhistas, está na garantia de uma formação tão grande 
do trabalhador que ele não consegue ficar desempre-
gado, que ele nem precisa brigar por salários altos, 
porque os patrões vão brigar por ele; que ele nem 
precisa ter muita proteção estatal, porque ele vai ter 
a proteção de ser o dono do capital, que é o conhe-
cimento. Capital não é estar mais nas máquinas, que 
pertencem a alguém. Capital está no conhecimento 
que alguém tem.

Então, respondendo a essa pessoa, que eu não 
sei se é jovem ou não – um dos problemas do twitter 
é que a gente não sabe quem é quem, não sabe onde 
mora, não sabe nem se é homem ou mulher; em alguns 
casos, não sabe se é jovem ou velho, embora eu ima-
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gine que a grande maioria seja de jovem –, é de que 
EU SOU ao reconhecer o papel histórico de Getúlio e 
ao lamentar certos gestos políticos do tempo de Ge-
túlio. E EU NÃO SOU quando eu percebo que o País 
de hoje precisa de outra revolução. No meu caso, eu 
defendo uma revolução doce, uma revolução que não 
precisa de violência, não precisa de fuzil; precisa de 
lápis. A gente precisa de fuzil para defender o Brasil, 
não para mudar o Brasil. Aliás, para mudar o Brasil, 
é melhor que não tenha fuzil. A gente precisa de fuzil 
para defender, fuzil no sentido metafórico, porque as 
armas de hoje não têm nada a ver com fuzil. Aliás, uma 
das provas da tragédia das Forças Armadas é que até 
hoje eu sei que alguns quartéis usam o mesmo canhão 
que eu usei no meu serviço militar, o chamado 105. 
É uma coisa absurda. Lá fora eu acho que isso nem 
existe mais. Aqui ainda tem lugares que usam.

Então, Sr. Presidente, fica aqui o meu registro das 
duas datas e uma reflexão sobre o Dia do Soldado, do 
que a gente precisa no País do nosso tamanho, com 
a nossa presença internacional, na modernização. E 
quero dizer ao Senador Mozarildo que a moderniza-
ção das Forças Armadas não basta somente em se 
comprar armas, mas, sim, está na capacidade de criar 
as armas.

Nós vamos, agora, ter um gesto de certa moder-
nização comprando caças e submarinos. Mas é uma 
modernização primária. A verdadeira modernização 
já fez a China, que fabrica os submarinos e os caças. 
Israel, um país pequeniníssimo, fabrica seus caças. A 
Suécia, um país neutro, está tentando exportar para 
o Brasil seus caças. A gente compra... Isto é, a nossa 
modernização é primária, a nossa industrialização é 
primária. Nós não estamos dando o salto para os tem-
pos de hoje de sermos donos não das armas apenas, 
mas donos do saber que produz as armas. Temos de 
ser donos não apenas das máquinas, mas donos do 
saber de fazer as máquinas e de saber usar as má-
quinas, que é outro saber fundamental que o nosso 
povo não está tendo. Ser donos do saber: este é o 
grande desafio.

Tem um livro clássico, Senadora, que todos cos-
tumam ler e de que falam muito, chamado As Veias 
Abertas da América Latina. É um clássico de que a 
juventude adora. Eu confesso que é um bom livro, mas 
o problema do Brasil não foi o saqueio dos recursos 
naturais. Não, o grande problema que fez aqui o colo-
nialismo foi impedir que a gente estudasse.

Eu costumo dizer, Senador, que o problema não 
foram as veias abertas, mas os neurônios tapados 
que o colonialismo nos impôs até certa data; depois 
fomos nós. Não foram mais lá de fora. Ao contrário, se 
a gente for olhar bem, grande parte da elite brasilei-

ra foi formada nos Estados Unidos, foi formada pelos 
países que nós chamamos de colonialistas. Nós é que 
somos os culpados.

Está na hora de olhar o que Getúlio fez, anali-
sar criticamente o que estava errado, elogiar o que foi 
certo, o salto que o Brasil deu, mas também de dizer 
que está na hora de outro salto, outro salto que espero, 
sinceramente, que seja feito democraticamente, sem 
necessidade de um presidente ficar 15 anos, como ele 
ficou no primeiro mandato, e, obviamente, também sem 
necessidade do gesto trágico, embora heróico, que ele 
cometeu há 56 anos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Primeiro, ouvimos o Senador Cristovam Buarque. 
Agora, pela ordem de inscrição, para uma comunicação 
inadiável, ouviremos o nobre Senador Inácio Arruda, 
do PCdoB do Ceará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimen-
tar a todos no dia de hoje porque, de fato, temos que 
comemorar o Dia do Soldado. Talvez não tivéssemos 
que ter sequer patentes, pois temos os soldados, que 
defendem o nosso País, mas todos deveriam ter, de 
fato, uma formação militar para compreender bem o 
que significa a defesa da Nação, da nossa Pátria, do 
nosso País, o que é ter o Estado Nação nas condições 
do mundo atual. O Estado ainda é uma instituição nova 
para a humanidade – temos poucos milhares de anos 
de formação dos primeiros Estados –, e os Estados 
com o formato atual, então, são novíssimos. Vejam o 
caso da Europa. Muitos países têm menos idade que o 
Brasil do ponto de vista da sua existência, alguns hoje 
considerados grandes nações, como a Alemanha, a 
Itália, países muito novos.

Quero cumprimentar os soldados brasileiros, os 
soldados da defesa do País, os soldados que são, em 
conjunto com a população, a nossa Pátria, a nossa 
Nação.

É evidente que não poderíamos esquecer um 
grande soldado brasileiro. Aliás, vou citar dois soldados: 
o General Sampaio, cearense, herói da Pátria, lutador 
na Guerra do Paraguai, uma destacada personalidade 
das Forças Armadas Brasileiras; e Getúlio, que era um 
soldado, um soldado brasileiro, do Exército Nacional, 
que chegou à condição de presidir a nossa Nação.

Quero destacá-los porque hoje, quando se co-
memora a trajetória da formação das Forças Armadas 
Brasileiras e o Dia do Soldado, eu estive em uma so-
lenidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que 
considero das mais importantes para o Brasil e, em 
especial, para o meu Estado, o Ceará. Falo da sole-
nidade de posse do novo Reitor da Universidade da 
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Integração Internacional Lusofônica Afro-brasileira, a 
Unilab, na cidade de Redenção. O nome da cidade já 
explica porque ela se chama Redenção. Foi a primeira 
cidade do Brasil a libertar os escravos que vinham para 
cá vendidos, numa situação de covardia da coloniza-
ção, sem precedentes na história humana. O que os 
portugueses e espanhóis fizeram, junto com ingleses, 
holandeses e franceses, na colonização dessas nações 
foi algo indescritível, pelos crimes que cometeram, pe-
las barbaridades e brutalidades de toda sorte.

E hoje consolidamos o passo que nós, Deputados 
e Senadores brasileiros, aprovamos. Eu tive a felicida-
de de ser um dos relatores dessa matéria.

E hoje nós indicamos, por determinação do Pre-
sidente da República e do Ministro da Educação, o 
Professor Paulo Speller para ser o primeiro Reitor, 
Reitor pro tempore, mas o primeiro Reitor dessa uni-
versidade.

Ali estavam presentes vários Embaixadores de 
nações africanas. Cito, especialmente, uma nação 
também latina, da América Latina, o Haiti, que esteve 
presente com seu Embaixador. Mas ali tínhamos repre-
sentantes, o Embaixador de Moçambique, tínhamos a 
representação de Angola, de Guiné-Bissau, de várias 
nações africanas, de professores...

Essa universidade, meu caro Presidente, vai ter 
a presença de metade dos professores brasileiros; a 
outra metade é de professores especialmente africa-
nos. Mas nós teremos professores também de Macau, 
professores filipinos, indonésios, indianos, teremos por-
tugueses, porque nessas regiões do mundo também 
há comunidades de língua portuguesa, que estarão 
representadas na nossa universidade.

É uma universidade muito importante, porque ela 
faz essa integração, faz essa reparação, não no senti-
do de “vamos reparar essa chaga”, mas no sentido de 
“bom, é hora de integrar o povo brasileiro, formado com 
a junção dessas etnias afro-lusófonas e nativas, das 
nossas tribos que, equivocadamente, foram chamadas 
de índios”, porque imaginava-se que se estava chegan-
do à Índia e encontraram os hindus. Mas não eram os 
hindus; eram as tribos brasileiras. Era a grande nação 
Tupinambá, que falava uma língua só do Amapá até 
Buenos Aires. Não era coisa fácil, naquela época, você 
ter uma nação falando uma única língua. Você tinha 
a nação inca, que estava um pouco mais acima, nos 
Andes, e na América Central, já próximo da América 
do Norte, você tinha as grandes nações asteca e maia, 
que já tinham comércio, que já tinham empresas, que 
eram empresários e que foram trucidados, de forma 
bárbara e cruel, por crimes cuja brutalidade nós não 
temos como descrever.

Então, nós começamos a fazer essa reparação 
com um outro sentido. É por isso que a universidade 
se chama Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira. Nós nos unimos também com 
os africanos, independentemente da língua. Vamos ter 
a presença de Países que falam outras línguas, que 
falam francês, que falam inglês, que estarão presentes 
nessa universidade.

Sr. Presidente, destaco a atuação, na formata-
ção da Universidade, do Ministro Fernando Haddad, 
pela sua determinação de cumprir uma indicação do 
Presidente Lula de que nós deveríamos deixar ou de-
veríamos sair da retórica, do debate em torno do que 
fazer com a CPLP, Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa.

Ora, nós tínhamos uma chaga a reparar. Então, 
vamos deixar de conversar e vamos construir de fato 
uma universidade, uma instituição capaz de integrar 
e facilitar as relações entre os nossos povos. E isso 
o Ministro Fernando Haddad fez com competência. 
Uniu-se a ele o Ministro Eloi Ferreira, que destacou 
os aspectos culturais da formação do nosso povo, da 
luta do nosso povo, do povo negro brasileiro, que foi 
discriminado durante muitas e muitas décadas. Não 
bastou a libertação dos escravos. Então, acho que 
houve um envolvimento muito positivo de Eloi Ferrei-
ra nesse sentido.

Destaco a atuação da nossa Profª Maria Pau-
la Dallari, que deu uma contribuição total para que a 
nossa universidade pudesse, digamos assim, de fato 
acontecer. Destaco também o Ministério das Rela-
ções Exteriores, porque se trata de uma universida-
de compartilhada e, sem a atuação do Ministério das 
Relações Exteriores, não teríamos essa consolidação 
da participação de vários Países no empreendimento 
comandado, digamos assim, pelo Brasil – o Sr. Anto-
nio Patriota foi quem esteve presente representando 
o Ministro das Relações Exteriores.

Quero destacar o trabalho do Conselho Nacional 
de Educação. Todas essas instituições se envolveram 
diretamente para que esse sonho, já de muitos anos, 
se realizasse. 

A CPLP discute a questão de reparação, de pagar 
a dívida, quer dizer, vários movimentos. Ela chegou a 
uma solução muito mais adequada, porque, além da 
reparação, trata-se da integração nossa com os povos 
da África, o que é muito positivo do ponto de vista cul-
tural, político e também econômico para o Brasil. 

Então, Sr. Presidente, considero que foi um dia 
exitoso. Imagine comemorar o Dia do Soldado com a 
posse de mais um Reitor de mais uma universidade no 
Brasil! Isso significa que, mesmo com as dificuldades 
que existem na educação do Brasil, é forçoso reconhe-
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cer que um operário que não teve lá grande oportuni-
dade de se formar, de se preparar, de se educar, tem 
a visão de que é preciso haver mais universidades. 
Foram 16 universidades construídas nesse período, 
mais de 200 escolas técnicas, Fundeb, quer dizer, a 
integração maior, apoio a diversos Estados. 

Quero dizer que, no meu Estado, o Governador 
Cid Gomes está transformando 120 escolas de ensino 
médio em escolas técnicas de formação profissional, 
com apoio do MEC, com recursos para construir al-
gumas novas escolas e com recursos para garantir a 
transformação dessas escolas em escolas técnicas, 
porque o regime de formação vai ser em tempo inte-
gral. Metade do tempo será utilizado para formação 
regular, que tínhamos, e a outra metade para forma-
ção técnica, para você ter uma profissão, diante das 
necessidades da nossa Nação e da formação do povo 
que precisamos garantir. 

Então, acho que estamos dando passos mais sig-
nificativos. Esse operário tem essa capacidade, esse 
Lula tem esta visão: “Eu não tive essa oportunidade, 
mas quero dá-la, sendo Presidente da República, para o 
povo brasileiro.” Às vezes, é difícil de a gente entender, 
de acreditar, de compreender e até de aceitar que um 
metalúrgico teve a capacidade de enxergar tão bem a 
questão da educação no Brasil.

Salte daí para um outro tema que envolveu o 
Ministério da Educação, que é o tema dos médicos 
residentes. Meu caro Senador Mozarildo, V. Exª, que 
é médico, sabe bem a situação dos residentes no Bra-
sil. É uma situação muito peculiar: você é residente, 
tem uma carga de trabalho que junta serviço e infor-
mação ao mesmo tempo, porque você está se espe-
cializando, mas, ao mesmo tempo, está prestando um 
grande serviço. Então, você já é profissional, porque 
já concluiu seu curso de graduação. Você já é médico. 
Seis anos depois, você vai fazer uma especialização, 
uma residência médica, com carga horária de 60 ho-
ras, porque juntam as duas coisas: juntam a forma-
ção e a prestação de serviço em 60 horas. Com 60 
horas, poucos profissionais têm condições físicas de 
ir ao seu consultório, de fazer uma clínica fora dessa 
carga horária, porque, às vezes, é até humanamente 
impossível. Alguns topam fazer um plantão de final de 
semana para conseguir um recurso adicional, porque 
a grande maioria também já formou família, já casou, 
já tem filhos.

Então, a situação da residência médica precisa 
ser repensada por nós. Acho que aqui, no Senado... Na 
Câmara, há seis projetos reformando a Lei de 1981, 
que foi fruto de uma grande greve nacional, de uma 
grande mobilização nacional dos médicos residentes. 

Considero que temos que examinar esse aspecto ago-
ra. Precisamos fazer a reforma da Lei de 1981.

Existem modificações tópicas que foram utiliza-
das apenas para corrigir o salário. A última correção 
foi em 2006, quando passou para mil, novecentos e 
poucos reais o salário dos médicos residentes. Então, 
precisamos modificar essa lei.

Vejam a situação: um médico residente ganha 
uma bolsa-auxílio para fazer a especialização. Ele deixa 
de trabalhar, porque isso é humanamente impossível, 
para poder fazer sua especialização. Trabalha para 
o Estado, normalmente, porque são hospitais públi-
cos e filantrópicos. Então, esses hospitais recebem o 
trabalho desses profissionais, que são normalmente 
muito dedicados; profissionais de grande qualidade 
e muito dedicados, porque sabem que, dali, eles vão 
sair melhores, mais preparados para servir à socie-
dade brasileira.

Então, um professor de universidade ou um gra-
duado que recebe uma bolsa de mestrado não des-
conta Imposto de Renda da sua bolsa, mas o médico 
residente tem que pagar Imposto de Renda da sua 
bolsa. Se é uma bolsa, se é um auxílio, como se vai 
pagar Imposto de Renda? Por que o médico residente 
está obrigado a pagar Imposto de Renda? E por que 
quem é do mestrado não paga Imposto de Renda, 
assim como quem é do doutorado ou quem recebe 
uma bolsa da Capes ou do CNPq, ou de uma institui-
ção estadual mesmo? Porque há vários fundos hoje; 
há várias fundações estaduais que oferecem bolsas 
para seus graduados para que possam fazer mestrado 
e doutorado. Por que eles não têm Imposto de Renda, 
e o médico residente, com a carga que tem... 

Normalmente, quando se está no mestrado, sus-
pendem-se até as atividades, mas ele continua re-
cebendo. Às vezes, continua-se com o salário numa 
repartição pública, enquanto se está fazendo o mes-
trado ou o doutorado, além da bolsa, e não se des-
conta Imposto de Renda. Esse médico residente tem 
que deixar de trabalhar na área pública – se estiver 
na área pública –, suspender o recebimento dos seus 
salários, receber só a bolsa e ainda estar obrigado a 
pagar Imposto de Renda.

Então, impõe-se, Sr. Presidente, uma reforma da 
Lei de 1981. O que temos na parte salarial não é, di-
gamos assim, diretamente da nossa competência. Tem 
que ser iniciativa do Executivo. O Ministro já garantiu 
que 20% dos salários já estão firmados – conversei 
sobre isso hoje com o Ministro, diretamente –, e o res-
tante, o pendente, que seriam 18% – porque os mé-
dicos pediram 38% de reposição –, seria escalonado 
ano a ano, repondo-se a inflação mais uma parte do 
restante dos 18% até liquidá-los. 
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Ao mesmo tempo, garantiu-se a licença-materni-
dade, porque a Lei de 1981 determina que os médicos 
residentes não podem adoecer, nem ter filhos, porque 
isso obriga à licença. Então, também não podem ter fi-
lhos. As mulheres ficam impedidas de ter filhos durante 
a residência médica. Mas isso não se pode fazer por 
determinação legal; não é a lei que vai resolver. Então, 
o Ministro já busca fazer uma proposição que acolha 
a questão da gestação, dizendo que as médicas, nas 
residências, têm direito, sim, à licença-maternidade. 
Isso já é uma contribuição positiva. 

Formou-se, por um decreto do Ministro, uma 
comissão de negociação para tratar dessas pendên-
cias, mas considero, Sr. Presidente, que o principal, 
que é muito significativo, é darmos solução à questão 
das pendências da legislação em torno da residência 
médica no Brasil.

São grandes prestadores de serviços, os médi-
cos residentes. V. Exª acompanha isso, tem discutido 
isso, tem debatido esse assunto intensamente aqui no 
Congresso Nacional, sabe melhor do que qualquer um 
de nós essas razões e as necessidades dos médicos 
residentes.

Encontrei o Ministro empenhado em tratar da 
questão, embora não se finalize exclusivamente na 
sua Pasta. Vai para o Planejamento, vai para a Casa 
Civil, mas ele está empenhado, o Ministro Fernando 
Haddad, em dar solução a um conjunto de reivindica-
ções justas dos médicos residentes no Brasil. 

E nós, como Congressistas, eu, V. Exª, tenho 
certeza, e muitos outros, porque são as duas Casas 
que tratam do tema, temos condições de garantir uma 
reformulação adequada na legislação. Não vamos 
tratar só do salário. O salário o Governo é obrigado a 
mandar, porque é da sua iniciativa, não é da nossa. E 
vamos examinar, aqui, a proposta do Governo.

Mas, em relação ao restante da legislação, que 
trata da residência médica no Brasil, temos que sentar 
em conjunto para resolver, porque não devemos fazê-lo 
exclusivamente. Reconheço que são tantos os profis-
sionais da área de saúde no Senado que não sou eu 
que vou apresentar uma proposta.

Tenho uma opinião sobre o assunto que devo 
tratar com os senhores. Eu gostaria de ter a partici-
pação de V. Exª, ou melhor, de participar com V. Exª 
de modificação da legislação de 1981, que é mais 
do que cabível. Isso junto com outros profissionais. 
Temos uma frente nacional de saúde. Apesar de não 
ser profissional da área de saúde, tenho participado 
desde seu início, apoiando a Frente Parlamentar da 
Saúde no Brasil.

Então, quero dizer para os médicos residentes 
que estive com o Ministro, ele está bastante acessí-

vel em relação ao conjunto das discussões em torno 
da pauta de reivindicações dos médicos residentes, e 
a única restrição é que ele tem uma opinião firmada 
de que não é possível ir além dos 20%, que 20% é 
o máximo que o Governo tem condições de oferecer 
agora, mas pode sentar à mesa e, no acordo, incluir 
os 18%, ano a ano, com a inflação. Corrige a inflação, 
mais uma parte dos 18% para liquidar essa fatia de 
reivindicação restante dos médicos residentes.

Considerei a conversa com o Ministro muito po-
sitiva, muito importante. E os médicos residentes, não 
é que eles devam ficar tranquilos, eles devem estar 
mobilizados, contando com o nosso apoio, meu, de V. 
Exª e de tantos Senadores e Senadoras desta Casa 
e de muitos Deputados que estão empenhados nes-
sa luta.

Então, quero agradecer V. Exª, dizendo que o dia 
de hoje, para mim, foi muito positivo, primeiro porque 
a primeira ação que tive foi ajudar, com o Ministro, a 
empossar o Reitor da Universidade Luso-afro-brasileira. 
E a segunda foi o bom debate, a boa discussão com 
o Ministro em torno da greve dos médicos residentes, 
que ele considera que deve chegar a bom termo em 
função de acordos entre as duas partes, o Governo 
e a categoria.

Então, agradeço a V. Exª pela paciência e tam-
bém aos nossos colegas Senadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Inácio, eu gostaria de dizer a V. Exª 
que, realmente, nós temos de avançar, modernizar 
essa questão da residência médica, da especializa-
ção, porque é evidente que essa legislação precisa 
ser melhorada e atualizada.

Concedo a palavra agora ao Senador Acir Gur-
gacz, do PDT de Rondônia.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
boa tarde, Senador Mozarildo, que preside esta ses-
são, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Níura, Senador 
Zambiasi, nossos amigos que nos ouvem pela TV Se-
nado, quero só comentar que estivemos reunidos em 
Pimenta Bueno, na semana passada, Senador Mozaril-
do, junto com toda a nossa equipe, do PMDB, do PDT, 
trabalhando, levando a informação do que fazemos 
aqui no Senado, colocando as nossas intenções em 
relação à composição que fizemos, PMDB, PDT, junto 
com Dr. Confúcio Moura, com Airton Murgas, com o 
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nosso colega que não está aqui, exatamente porque 
está em campanha em Rondônia, Senador Raupp. 
Tivemos várias reuniões importantes naquele Municí-
pio, em que colocamos sempre a preocupação de que 
o Governo do Estado tem de ter, acima de qualquer 
investimento, a preocupação com o planejamento, a 
preocupação com o ser humano, a preocupação com 
a infraestrutura, principalmente com relação a traba-
lhar para melhorar a qualidade de vida do nosso povo 
de Rondônia.

Tivemos também, no sábado, um momento im-
portante, a inauguração, Senadora Níura, de uma igreja 
dentro do presídio estadual, na cidade de Ji-Paraná. 

Quero aqui fazer um agradecimento aos direto-
res do presídio, Paulo e Silas, que nos ajudaram, jun-
to com a sociedade de Ji-Paraná, a construir aquela 
igreja, para que possamos dar uma contribuição clara 
aos presidiários, embora seja na ala semi-aberta do 
presídio, mas tenho a certeza de que irá ajudar muito 
na ressocialização dos presos. 

Também em nome do Pastor Sadraque, quero 
agradecer aos pastores da Assembleia de Deus, que 
iniciaram aquela obra junto com a sociedade de Ji-
Paraná e que vão dar continuidade a esse trabalho. A 
associação dos voluntários de Ji-Paraná, por meio da 
Ana Maria, que faz um trabalho muito importante com 
relação às questões sociais daquele Município, que 
teve uma participação muito forte para a construção. 
Não é uma obra muito grande, mas é uma obra que 
significa muito: trabalhar o ser humano, aquelas pes-
soas que precisam de atenção e que não podem ser 
discriminadas pela sociedade. 

Tivemos também uma reunião ampla em Ji-Pa-
raná, desta vez com a Senadora Fátima Cleide, nossa 
colega, que também não está aqui, está em campanha, 
visitando todos os Municípios do Estado de Rondônia. 
Tivemos a presença do Prefeito Roberto Sobrinho, 
de Porto Velho, e também levamos as nossas infor-
mações sobre o que acontece aqui, no Senado, e o 
que nós queremos para o nosso Estado de Rondônia 
e já aproveitamos para cobrar dos candidatos aquilo 
que é importante para o nosso Estado, dentro dessa 
questão que entendemos que é de fundamental im-
portância neste momento: debater, discutir. Esta é a 
hora de discutir. Convidamos a sociedade de Ji-Para-
ná, convidamos vários líderes do Município – e todos 
compareceram – para que nós pudéssemos debater 
e discutir sobre aquilo que é importante para o nosso 
Município, aquilo que é importante para o nosso Es-
tado, o que é importante para o nosso País. Agora é 
hora de debater, agora é hora de discutirmos, falarmos 
e ouvirmos o que nós realmente queremos dos nos-
sos candidatos, sejam eles a Deputados Estaduais e 

Federais, ao Senado, ao Governo e também à Presi-
dente da República.

O tema principal que me traz aqui hoje, Sr. Pre-
sidente, é com relação a uma matéria de ensino em 
nossa educação.

Cidadãos vêm pedindo, através do serviço Alô 
Senado, que se torne obrigatória novamente a apli-
cação da disciplina OSPB nas escolas de nosso País. 
Essas solicitações são feitas via telefone e depois en-
caminhadas aos nossos gabinetes. 

Essa reivindicação vem ao encontro de um ponto 
de vista que tenho acerca das funções da educação. Já 
defendi aqui mais de uma vez a educação como ferra-
menta fundamental para o desenvolvimento econômico 
de nosso País. E, para mim, não há como pensar nes-
se tipo de desenvolvimento sem fazer uma associação 
direta a uma importante consciência da coletividade e 
identidade nacional.

A disciplina OSPB é assim chamada porque se 
trata da sigla de Organização Social e Política Brasi-
leira e foi inserida no currículo escolar nos anos 60 do 
século passado e notabilizou-se o governo militar – ou 
ditadura militar, como quiserem. 

O escopo da OSPB nas salas de aula era fazer 
com que os estudantes tivessem contato com informa-
ções sobre o funcionamento do nosso País, gerando 
uma certa dose de ufanismo e orgulho pela Pátria. 

Digamos que, atualmente, caso voltasse a ser 
aplicada nas escolas essa disciplina, não teríamos de 
realizar com tanta urgência e necessidade campanhas 
como a que hoje a Rede Globo vincula para explicar 
quais são as atribuições dos cargos que estão à dis-
posição nas eleições de 2010. 

Digo isso porque o cidadão já sairia da escola 
com essa formação, de todas as escolas e não so-
mente daquelas que hoje têm disciplinas como ética 
e cidadania em sua grade curricular.

Quero, dessa forma, fazer aqui uma análise dos 
motivos que teriam levado os cidadãos eleitores a so-
licitar ao Senado a volta dessa disciplina, que, para al-
guns, não passava de uma propaganda da ditadura. E 
quero também, até o final deste discurso, exatamente 
questionar essa ótica. 

Vivemos hoje em um Brasil que é reconhecido 
em todo mundo como um dos países mais empreen-
dedores do mundo, mas, ao mesmo tempo, estamos 
no 130º lugar em geração de tecnologia. 

Somos um País que tem uma invejável e cres-
cente produção de petróleo. No entanto, não temos 
combustíveis a preços como os praticados em outros 
países que são grandes produtores, como Estados 
Unidos e Venezuela. 
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Somos um País que vem crescendo a olhos vistos. 
Crescemos mesmo na contramão da crise da econo-
mia internacional que explodiu em outubro de 2008. 
Apesar disso, ainda somos campeões em contrastes 
socioeconômicos, mantendo uma grande concentração 
de renda e um gigantesco desnível social. 

Observando todas essas situações, esses exem-
plos, poderia dizer que somos, sem dúvida, um País 
com um grande contingente de individualistas, sem uma 
verdadeira e ampla noção de coletividade. Eu arrisca-
ria mesmo dizer que, salvo exemplos pontuais, como 
o de Zilda Arns, a saudosa Zilda Arns que homenage-
amos aqui no Senado neste ano, o ambientalista Chico 
Mendes, Irmã Dulce e Chico Xavier, temos uma noção 
de coletividade restrita à época de Copa do Mundo e, 
quando muito, de Jogos Olímpicos. 

Caso tivéssemos realmente uma noção de coleti-
vidade, acredito que nossos contrastes sociais seriam 
realmente menores. 

Teríamos uma noção de crescimento econômico 
com harmonia, que hoje nos causaria muito menos 
problemas do que os que temos, como a própria vio-
lência urbana.

A violência urbana é um exemplo claro do resul-
tado da desigualdade social que atinge todos nós, de 
forma igualitária.

No entanto, não há uma filosofia em nosso siste-
ma de educação para repassar aos nossos estudantes, 
às nossas crianças e jovens, um sentimento forte de 
coletividade, como um dia vimos em disciplinas como 
Educação Moral e Cívica e em OSPB. Muitos educa-
dores podem afirmar que a disciplina Ética e Cidada-
nia pode transferir esse tipo de educação, mas sou 
da mesma opinião do articulista Gustavo Ioschpe, da 
revista Veja, em artigo publicado na edição de 30 de 
junho deste ano, quando afirma que ética é algo que 
pode mudar de professor para professor, de família 
para família. Ioschpe fala assim:

Não creio que os professores devam prio-
rizar de forma ostensiva a pregação ética. São 
muitas as razões que me levam a essa con-
clusão. Em primeiro lugar, o desenvolvimento 
ético de uma criança é uma prerrogativa de 
seus pais. Acredito que um pai tem direito a 
infundir em seu filho padrões éticos divergen-
te do senso comum, que costuma nortear as 
escolas.

É difícil de negar o que o articulista afirma. Ética 
pode ser realmente variável. No entanto, o senso de 
coletividade e o patriotismo são dois conceitos não 
relativos, absolutos.

Esses valores eram transmitidos de forma bas-
tante pertinente pelas disciplinas de Educação Moral 
e Cívica e OSPB, apesar de todas as críticas feitas 
a essas mesmas à época em que foram removidas 
do currículo escolar. Críticas que apontavam as duas 
matérias escolares como se fossem propaganda da 
Ditadura Militar.

Como poderia a Organização Social e Política Bra-
sileira ter sido criada como propaganda dos governos 
militares se foi instituída já para o ano letivo de 1962 no 
governo de João Goulart? Isso ocorreu já na definição 
da LDB de 1961 e, depois, com a nomeação dos mem-
bros do recém-criado Conselho Federal de Educação, 
em 31 de janeiro de 1962, já na indicação número 1 
desse conselho, foi a instituição de um complexo e fle-
xível sistema curricular composto, no ciclo ginasial, por 
disciplinas obrigatórias (Português, História, Geografia, 
Matemática e Ciências), disciplinas obrigatórias com-
plementares (Organização Social e Política brasileira, 
duas línguas estrangeiras modernas, língua clássica 
e desenho) e outras disciplinas optativas.

Esse plano curricular, conforme testemunhou 
Gildásio Amado, então diretor da Diretoria do Ensino 
Secundário, órgão do MEC ao qual coube a tarefa de 
apresentar a proposta, visava a suprir as exigências 
traçadas na LDB de 1961 para o ano letivo de 1962. 
De acordo com Gildásio Amado, o plano foi aceito 
pelo Conselho Federal de Educação sem maior alte-
ração, com a seguinte ressalva: “a indicação da dis-
ciplina Organização Social e Política Brasileira partiu 
do próprio Conselho Federal, por proposta de Anísio 
Teixeira”. O mesmo valoroso Anísio Teixeira que em-
presta seu nome ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, res-
ponsável pelas avaliações do nosso sistema educa-
cional, como o Ideb, o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Brasileira.

Sr. Presidente, acionei minha assessoria para 
encontrar escolas que ainda aplicam as disciplinas 
de Educação Moral e Cívica e OSPB, e encontramos 
pessoas que ainda dão valor ao nacionalismo desper-
tado por essas matérias. Infelizmente, em Rondônia, 
não encontramos uma escola sequer que ainda man-
tenha em seus currículos a Educação Moral e Cívica 
e a OSPB. Conseguimos falar com um ex-professor 
de OSPB, o Sr. Flávio Gonçalves, de Porto Velho, que 
foi professor concursado em 1985. Ele mesmo afirma 
ser uma infelicidade hoje não mais existir a disciplina 
e disse: “A gente investia muito na sala de aula. Eu 
procurava aplicar a matéria com uma visão crítica, 
com um outro olhar. Seria muito interessante voltar a 
ter a disciplina, mas com uma nova visão”, afirmou o 
ex-professor.
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Minha assessoria fez uma breve varredoura pelo 
País e encontrou uma escola que mantém as aulas de 
OSPB. Esperamos que deve haver outras. Conversa-
mos com professores dessa unidade de ensino, o Co-
légio Diocesano Seridoense, em Caicó, no Rio Grande 
do Norte. Lá encontramos uma determinação férrea 
de manter as duas disciplinas ativas desde a década 
de 90 do século passado, quando foram retiradas do 
currículo obrigatório, apesar do preconceito, apesar da 
falta de bibliografia, de livros didáticos novos. 

O Professor Joaldo Dantas, que hoje leciona 
OSPB, falou para nós que batalha duro atualizando 
ele mesmo o seu material didático com o próprio tra-
balho e ajuda de amigos de vários pontos do Brasil. 
Na opinião do professor, os alunos que têm as aulas 
de OSPB têm um diferencial em relação aos que não 
aprendem seus conhecimentos, pois estão mais pre-
parados para atuar em nossa sociedade organizada 
e mais aptos a interceder na coletividade com uma 
postura mais crítica e consciente.

Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, eu quero 
destacar aqui não apenas o valor de uma disciplina 
escolar, não apenas os conhecimentos que ela trans-
mite, mas sim a cadeia de conscientização que ela 
estabelece no cidadão, uma consciência de que não 
vivemos isolados, de que não podemos nos nortear 
pelo individualismo, esquecendo o que está ao nosso 
redor, esquecendo que fazemos parte de um país que 
deve ser valorizado, que deve ser semeado como uma 
das valiosas heranças que podemos deixar para os 
nossos filhos. Quero aproveitar aqui, esta oportunidade, 
também, para homenagear um grande brasileiro que 
foi Getúlio Vargas, assim como fez V. Exª ontem, junto 
com o Senador Roberto Cavalcanti, um brasileiro de 
grande valor, e pela passagem do seu aniversário de 
partida de forma trágica para todo o país.

Getúlio Vargas marcou de forma inquestionável 
a trajetória, a história do Brasil, com atos corajosos, 
como a criação da Petrobras, com a implantação de 
uma Legislatura, com uma legislação trabalhista prote-
tora, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 
uma época em que o capital atropelava violentamente 
a classe trabalhadora.

Foi um presidente que atravessou uma fase con-
turbada da história mundial, que conduziu o Brasil 
pelos tortuosos caminhos de uma guerra em escala 
nunca antes vista pela humanidade. Foi também o pre-
sidente que deu um grande impulso à nossa indústria 
com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a 
CSN, que alavancou a nossa nascente indústria au-
tomobilística.

Ou seja, um grande brasileiro, um grande nacio-
nalista, um homem que se tivesse tido mais tempo, 

teria testemunhado o valor do seu trabalho à frente 
da Nação. E que também era soldado. Homenagean-
do hoje o Dia do Soldado, o faço também em nome 
desse grande soldado brasileiro, Getúlio Vargas, nosso 
grandioso ex-Presidente.

Encerro, então, reiterando aqui a minha opinião 
de que a disciplina Organização Social e Política Bra-
sileira, OSPB, deve voltar a ser obrigatória nas salas 
de aula de todo o País, transmitindo valores nacionais 
de coletividade sobre o funcionamento da nossa so-
ciedade, sobretudo sobre princípios sólidos e críticos, 
tudo em função de um desenvolvimento mais igualitá-
rio, mais harmonioso e menos individualista. Por isso, 
encaminharei, o mais breve possível, ao Ministro Fer-
nando Haddad, essa sugestão para constar a OSPB 
na grade curricular brasileira. 

Era isso que eu tinha para colocar nessa tarde, 
Sr. Presidente, e agradeço a sua atenção. Muito obri-
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Muito obrigado, Senador Acir. Quero dizer a V. 
Exª que também concordo plenamente que as escolas 
brasileiras deveriam voltar a ensinar essa questão de 
organização social e política do País, as noções de 
moral e ética, porque, na verdade, a escola é o com-
plemento do lar. 

É lógico que cada família tem o direito de dar a 
orientação em todos os aspectos a seus filhos, mas 
a escola complementa. Talvez aí esteja a base de po-
dermos, um dia, ter cidadãos e cidadãs conscientes, 
que possam votar sem amarras ou pressões de qual-
quer tipo.

Parabéns a V. Exª.
Concedo a palavra, pela Liderança do PTB, ao nobre 

Senador Sérgio Zambiasi, pelo Rio Grande do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, colega 
e companheiro Mozarildo Cavalcanti.

Com muita honra, ocupo esta tribuna. E quero 
unir-me às suas palavras, tanto às de ontem quanto 
às de hoje e quanto às de sempre, porque o Senador 
Mozarildo, toda vez que ocupa esta tribuna, tem sem-
pre trabalhado com extrema responsabilidade sobre 
temas de interesse tanto do seu querido Estado de 
Roraima, quanto dos temas que envolvem o Brasil 
inteiro. E cá estamos os dois extremos: o extremo do 
Brasil, no sul, está no Chuí, mas o extremo do Bra-
sil, no norte, está lá em Roraima, no Monte Caburaí. 
Nós falamos sempre “do Oiapoque ao Chuí”, mas, na 
realidade, é do Caburaí ao Chuí. E eis que estamos 
aqui nesta feliz coincidência: os dois extremos unindo 
o nosso Brasil. 
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Ontem o Senador Mozarildo, representando esta 
Casa e também o nosso PTB, pronunciou-se em rela-
ção à história de Getúlio Vargas, aos seus feitos. Acho 
que sempre é bom trazer a esta tribuna a memória 
de um verdadeiro estadista, independentemente das 
circunstâncias.

Muitos lembram os momentos duros do Governo 
Vargas, mas devemos também reconhecer os avanços 
que Vargas protagonizou para o Brasil corajosamen-
te. É bom sempre recordar que a previdência social, 
o salário mínimo, a Petrobras, o voto feminino, os di-
reitos trabalhistas nasceram do Governo Vargas, que 
é o grande patrono do Partido Trabalhista Brasileiro. 
Não poderíamos deixar de somar isso. 

Ouvindo as manifestações, ontem e hoje, em rela-
ção aos 56 anos da morte de Getúlio Vargas, lembrei-
me da presença do Presidente Lula em Porto Alegre no 
dia 24 de agosto de 2007, quando lançou, na Federação 
das Indústrias do Rio Grande do Sul, ao lado da então 
Chefe da Casa Civil, Ministra Dilma, uma das ações 
do PAC, que são as obras que promovem a verdadeira 
integração, o verdadeiro sentido da cidadania, o Pro-
grama “Minha Casa, Minha Vida”, além das obras na 
área do saneamento básico na região metropolitana. 
Porto Alegre e muitas cidades da região metropolita-
na da Capital gaúcha ainda têm sérios problemas no 
saneamento básico. 

Guardo bem na memória a manifestação do Pre-
sidente Lula. Lá estávamos os representantes da Ban-
cada gaúcha, junto com a então Chefe da Casa Civil, 
a Ministra Dilma, e o Presidente Lula, e ele citava, na 
inspiração em Getúlio Vargas, um Presidente popular, 
com percepção dos sentimentos populares, entendia 
que inclusão social nascia dessas coisas aparente-
mente simples porém decisivas na vida de cada um, 
a partir de qualidade de vida, a partir do seu endere-
ço, da moradia. Aqueles atos realmente repercutiram 
intensamente no sul do País, que é o meu Estado do 
Rio Grande do Sul.

Também me associo a todas as manifestações, 
Senadora Níura Demarchi, nossa vizinha de Santa 
Catarina, que nos orgulha, nos honra muito com a sua 
presença, a presença feminina aqui no plenário do 
Senado. A presença da Senadora Níura aqui mostra a 
importância da mulher no plenário do Parlamento. Nós 
precisamos que as mulheres ocupem mais espaço. Já 
temos alguns, os espaços já foram menores, e, a cada 
eleição, é importante que as mulheres entendam a im-
portância da sua participação nas eleições ocupando 
esses espaços. Mulher é maioria nas eleições, o voto 
feminino é maioria, o que falta ainda é a mulher estar 
estimulada a participar.

Nós temos a questão das quotas, mas elas ainda 
são insuficientes, porque as quotas não estão preen-
chidas. Então, falta um trabalho mais forte, que está 
acontecendo, para que, a cada eleição, tenhamos mais 
mulheres participando, de maneira que o Parlamento 
também se equilibre. Nas outras atividades já começou 
a equilibrar e, às vezes, até há uma certa vantagem 
feminina em inúmeras atividades. A base do Judiciá-
rio já está muito bem contemplada com as mulheres, 
porque elas estão se dedicando muito, passando em 
concursos e ocupando esses espaços. Mas o Parla-
mento ainda está deficitário.

Por isso, a presença da Senadora Níura é algo 
que deve não apenas ser comemorado, mas temos que 
entender a importância da mulher presente aqui.

Digo isso com a tranquilidade de, lá no meu Es-
tado, ter trabalhado para que o Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Sul tivesse a sua primeira mulher. Foi 
um trabalho muito intenso o que eu fiz. Terezinha Iriga-
ray foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira como 
Conselheira do Tribunal de Contas do Rio Grande do 
Sul. Tive uma intensa participação nisso. Foi no Go-
verno Britto.

Eu também tive uma bela participação quando 
Porto Alegre elegeu, pela primeira vez na sua história 
democrática, em duzentos e trinta e tantos anos, uma 
negra como Vereadora. Eu tive o privilégio e o prazer 
de estar ao lado de Teresa Franco, conhecida popular-
mente como Nega Diaba. Nega Diaba pela coragem, 
Senador Mozarildo, pela determinação nas lutas em 
defesa daquelas periferias desassistidas. Naquela épo-
ca, o ex-Ministro Tarso Genro era Prefeito, e lembro 
que ela era muito respeitada, a Nega Diaba, como Ve-
readora. Às vezes, quem não conhece um pobre, um 
periférico, alguém que carrega no nome o peso das 
suas lutas, da sua determinação, acaba imaginando 
o ridículo. Muito pelo contrário. Ela era uma daquelas 
que, quando ligava para o então Prefeito Tarso Genro, 
era atendida na hora, porque ele sabia que era sério, 
sabia que lá naquelas periferias onde ela estava havia 
alguém precisando da mão do Governo. Por isso, ele 
atendia realmente numa linha direta, algo que sempre 
fica muito forte.

Ainda dentro dessa linha, tive também o privilé-
gio de participar da eleição da primeira Senadora da 
história política do Rio Grande do Sul, a ex-Senadora 
Emília Fernandes, hoje Deputada Federal.

Tive muito orgulho de participar de todos esses 
movimentos. 

Mas o que me traz aqui hoje é o que trouxe outros 
colegas que já se manifestaram: a passagem do Dia 
do Soldado, o soldado brasileiro. No transcurso hoje 
do seu dia, muitas cerimônias militares estão aconte-
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cendo em todo o Brasil. Lá no meu Rio Grande, em 
Santa Maria, o coração do Rio Grande do Sul, a data 
foi celebrada hoje de manhã com uma belíssima for-
matura do Regimento Mallet, que conta com efetivo 
de cerca de seis mil militares. 

A data tem por objetivo homenagear o trabalho 
dos membros do Exército Brasileiro e foi instituída em 
homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Patrono do 
Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803. 
Com pouco mais de 20 anos, já era Capitão, Luís Alves 
de Lima e Silva, Duque de Caxias, lutou e defendeu o 
Brasil em confrontos externos e internos. 

Soldado é uma graduação do fundo da hierarquia 
militar. O termo soldado deriva do latim solidarius. A 
carreira de soldado proporciona ao jovem o aprendi-
zado de valores como disciplina, organização, amor à 
Pátria, solidariedade e perseverança, entre vários outros 
que orientam suas atividades dentro e fora do quartel. 
O soldado exerce atividade em tempos de guerra e na 
manutenção da paz dentro e fora do País, prestando 
auxílio à população em situações de calamidade.

Mas, Presidente Mozarildo Cavalcanti, muito mais 
importante do que lembrar os feitos históricos do nosso 
mui digno Patrono Duque de Caxias e dos primórdios da 
nossa história militar, penso que esta data deve servir 
para reflexão de cada brasileiro e brasileira, fardados 
ou não, acerca do seu comprometimento e amor por 
nosso Brasil. Nós, gaúchos, temos isso muito arraiga-
do em nossas raízes, talvez porque sejamos o Esta-
do onde ainda se concentra a maioria dos quarteis do 
País em razão das nossas fronteiras com a Argentina 
e com o Uruguai.

Não que hoje tenhamos necessidade, muito pelo 
contrário; nós temos relações extremamente fraternas 
tanto com Argentina quanto com Uruguai, mas ocor-
reram tempos em que havia sempre temores – que, 
felizmente, nunca se confirmaram – de eventuais con-
flitos e, por essa razão, nós temos as fronteiras mais 
vivificadas do Brasil. São as fronteiras do Rio Grande 
do Sul com o Uruguai e com a Argentina, onde exis-
tem mais cidades, mais povos, mais cidades gêmeas, 
cidades de fronteiras: ficam exatamente nestas duas 
regiões, lá com o Uruguai e com a Argentina. Então, 
hoje, nós temos um trabalho fraterno, irmão, em que 
o Exército brasileiro presta um serviço extremamente 
importante para o lado de cá da fronteira, mas, quan-
do é preciso, sempre tem um gesto de solidariedade 
para com o outro lado também. 

Eu dizia que nós estamos aqui lembrando o exem-
plo do trabalho dessa gente que está a serviço real-
mente do Brasil, são heróicos combatentes, lembrando 
aqueles inclusive que sucumbiram no Haiti, quando de-
zoito soldados brasileiros morreram naquele terremoto, 

e que jamais serão esquecidos por todos nós, entre 
eles dois gaúchos: o Cabo Douglas Pedrotti Neckel, 
natural de Cruz Alta, onde eu prestei serviço militar, e 
o 1º Tenente Bruno Ribeiro Mário, de São Gabriel, que 
serviu no 5º Batalhão de Infantaria Leve, com sede em 
Lorena, no interior do Estado de São Paulo. 

E o que dizer da soldado Zilda Arns, então? Foi 
uma verdadeira soldado, que mesmo sem envergar 
uma farda se mostrou incansável na luta pelos direi-
tos humanos durante toda a sua profícua existência. 
Então fica aqui a nossa homenagem também a essa 
brava guerreira.

Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, encerro es-
tas palavras com um texto que traduz exatamente esses 
sentimentos. É do poeta capixaba Mido. Ele expressa, 
com certeza, com maestria o verdadeiro sentimento 
de um soldado.

Ser soldado não é simplesmente enver-
gar uma farda. Não é alistar-se nas Forças 
Armadas, com fim belicoso. Muito menos, é 
achar-se imortal ou insensível, frente às atro-
cidades.

Ser soldado é mais, muito mais que isso. 
É entregar-se às causas alheias, sabendo que 
a sua própria causa ainda perdura e seu fim 
não aponta nenhum vislumbre de final feliz.

É buscar, incessantemente, o bem co-
mum, quando o seu próprio bem está ame-
açado pelas intempéries que a vida lhe pro-
piciou. Sim, pois, de tanto lutar a batalha de 
outrem, não lhe sobrou tempo para vencer a 
sua própria luta.

Ser soldado é submeter-se às injustiças 
sociais, acreditando sempre que a maior de 
todas as injustiças é não ter tido a chance de 
lutar.

Lutar... Lutar... É isso o que um verdadeiro 
soldado faz, em todo o tempo...

Lutar, com ardor, a peleja dos fracos, 
onde cada paladino se identifica com a víti-
ma... E esta se confunde entre os traços da 
sua formação... Uma luta onde nem sempre 
o mais forte será o vencedor... Onde, muitas 
vezes, o inimigo acha-se à espreita, maquiado 
na miséria enleada no seu próprio âmago... 
Suas armas, poucas vezes, lhes são as mais 
favoráveis... E o aliado, por vezes, torna-se o 
algoz.

Ser soldado é trilhar o limiar entre o certo 
e o errado, sem sujeitar-se ao putrefato banque-
te que lhe é oferecido, a todo instante, mesmo 
achando-se faminto e sedento. Afinal, soldado 
também tem fome e sede. Um valoroso soldado 
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chora quando sobre ele vem a dor... A dor de 
não poder fazer mais do que gostaria e, sobre-
tudo, quando o mal parece tripudiar.

Mas o verdadeiro soldado jamais se ren-
derá e, mesmo estando em condições adver-
sas, se erguerá com mão forte em detrimento 
de seu inimigo. Difícil, para um soldado, não 
é, propriamente, vencer o inimigo. Muito mais 
embaraçoso é identificá-lo.

Ser soldado, enfim, é entregar-se aos 
seus ideais, sacrificando-se e aos seus, mas 
acreditando sempre que a sua guerra só terá 
sido vencida quando o sonho de se construir 
uma sociedade mais justa e humana for uma 
realidade. Assim, ainda que lhe custe a própria 
vida, saberá: terá valido a pena lutar!

Quero aproveitar ainda, Presidente Mozarildo, 
para fazer o registro de que está sendo sancionado, 
neste momento, pelo Presidente Lula, o Projeto de Lei 
Complementar nº 10/2010, aprovado aqui no Senado, 
aqui nesta Casa, há poucos dias, no início do mês de 
agosto. O Projeto chamado de “Nova Defesa” unifica 
as operações das três Forças Armadas ao reestruturar 
o Ministério da Defesa e o Estado Maior da Defesa, 
criando o Estado Maior Conjunto das Forças Arma-
das. Esse órgão será chefiado por um oficial general 
de último posto, e cabe, pelo que li agora, a um gaú-
cho, natural de Farroupilha, Comandante do Coman-
do Militar do Sul, o General De Nardi, grande amigo, 
pessoa querida de todos os gaúchos e gaúchas pelo 
seu trabalho, pela sua sensibilidade, pela sua partici-
pação, extremamente participativo e de quem temos 
grande orgulho. O General De Nardi é muito querido 
no Rio Grande do Sul. 

Eis que caberá a ele a responsabilidade de con-
duzir a primeira direção desta nova instituição que é 
o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e que 
terá participação dos chefes dos Estados Maiores das 
três Forças, subordinado ao Ministro da Defesa, Nel-
son Jobim, gaúcho de Santa Maria, que também nos 
traz muito orgulho.

A proposta também traz iniciativas destinadas a 
formar quadros de especialistas civis em defesa, e foi 
até comentado agora à tarde aqui pelo Senador Cris-
tovam e por outros colegas que nos antecederam. Eis 
que os civis também terão espaço muito importante 
dentro do projeto das Forças Armadas. A meta é que 
no futuro cresça a participação de civis em postos de 
comando no Ministério da Defesa.

E, por fim, também não posso deixar de homena-
gear aqueles que como eu serviram no 17º Regimento 
de Infantaria de Cruz Alta, onde aprendi um dos mais 
nobres valores e princípios que me conduzem, que é 

a disciplina. Hoje ele é o 17º Batalhão de Infantaria 
da Selva, sediado em Tefé, no Estado do Amazonas, 
que eu tive o privilégio de visitar e onde inclusive fui 
homenageado.

Que este dia possa, então, simbolizar para cada 
brasileiro, cada brasileira, em cada um de nós, a reno-
vação da esperança de que o Brasil tem ainda muitas 
vitórias a conquistar, contando sempre que solicitado 
com a colaboração, a garra e o valor do soldado bra-
sileiro, esteja onde estiver.

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

– RR) – Senador Zambiasi, eu gostaria de comentar 
com V. Exª a participação das mulheres na política.

Sou Presidente do PTB no meu Estado – como 
V. Exª o é do PTB lá no Rio Grande do Sul, eu sou em 
Roraima –, e temos tido uma dificuldade enorme para 
preencher aqueles 30% que a lei manda que sejam 
preenchidos pelas mulheres. Ou inversamente: no lu-
gar onde as mulheres tivessem 70% teria de ser re-
servado 30% para os homens. Acho que isso se deve 
à falta de motivação. Temos de tentar fazer com que 
as mulheres se motivem mais, porque nós precisamos 
realmente de tê-las mais na Câmara dos Deputados e 
também aqui no Senado.

Outro ponto que V. Exª abordou muito bem é que 
já houve tempo em que todas as Forças Armadas es-
tavam preocupadas com o Cone Sul. Hoje felizmen-
te, como disse V. Exª, essa preocupação não existe. 
A preocupação deve ser com a extensa fronteira da 
Amazônia, que ainda é desguarnecida. O pouco que 
tem de guarnecido deve-se ao Exército Brasileiro, à 
Força Aérea brasileira e também, em pequena escala, 
à Marinha brasileira.

Parabéns.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obri-

gado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste momento, à Sena-
dora Níura Demarchi, do PSDB de Santa Catarina. 
Portanto, é uma mulher quem ocupará a tribuna do 
Senado Federal.

A SRª NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, eu agradeço pelo consentimento da pala-
vra, até porque eu ia fazer um breve pronunciamento 
a respeito do que ocorreu no meu Estado ontem, algo 
que achei maravilhoso. Eu não poderia deixar de me 
manifestar, e o senhor me concede a palavra dentro 
deste prazo razoável, na tarde de hoje, no Senado 
Federal.

Primeiro, eu queria agradecer o Senador que me 
antecedeu na palavra, Senador Zambiasi, favorecen-
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do e valorizando a presença da mulher no Parlamento 
brasileiro. É nesse sentido, Sr. Presidente, que trago 
aqui uma avaliação que fiz ontem em Santa Catarina, 
no Município do Alto Vale do Itajaí, o Município de Rio 
do Sul, que ontem ficou considerada a capital dos le-
gisladores catarinenses, exatamente os legisladores 
das Câmaras de Vereadores Municipais.

Encontravam-se lá, naquele ambiente, mais de 
400 Vereadores do meu Estado, ou seja, 293 Municí-
pios representados pelos Vereadores, e pude observar, 
com muita alegria, um número de mulheres muito ex-
pressivo, bem como de jovens Vereadores do Estado 
de Santa Catarina.

Então, eu gostaria, Sr. Presidente, com a per-
missão de V. Exª, de cumprimentar a Vereadora Pre-
sidente do Legislativo de Taió, Iara Mariza Bonin, que 
é também a Presidente temporária da Associação 
dos Vereadores de Santa Catarina. Por 120 dias, ela 
vai fazer esse trabalho frente à grande organização, 
na minha opinião, do Parlamento Municipal. Não só 
no Parlamento nacional, o Congresso Nacional, mas 
nossas Assembleias Legislativas, principalmente as 
Câmaras de Vereadores, também se destacam.

Com muita alegria, eu observei que estava pre-
sente, naquele grande debate, naquele plenário, on-
tem, um representante técnico da Interlegis, do Senado 
Federal, que está fazendo uma grande assessoria às 
Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina, 
levando um trabalho importantíssimo junto a todas as 
Câmaras do meu Estado.

Nós acreditamos, Sr. Presidente, que, quando a 
base é forte, o poder é forte. E o poder de Santa Cata-
rina vem da base realmente da Câmara de Vereadores. 
E eu quero deixar um registro, então, à Associação 
de Vereadores do meu Estado, parabenizá-la pela 
conquista que está trazendo, pela evolução que está 
trazendo e, principalmente, pelo valor do Parlamen-
to Municipal. Muitas vezes, não é dado ao Vereador, 
àquele que representa a porta da nossa comunidade, 
o valor realmente do Legislativo.

Eles que trazem para a grande discussão nacio-
nal, que é exatamente o que estamos fazendo aqui no 
Congresso Nacional, nas bases dos nossos Vereado-
res, na base das nossas comunidades. Lá, realmente, 
se discutem as grandes ações do nosso Brasil.

Quero cumprimentar também o Prefeito Milton 
Hobus, que fez uma apresentação extraordinária on-
tem; o ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do nosso 
Estado, o ex-Deputado Estadual Moacir Bertoli. Hoje, 
realmente os Conselhos dos Tribunais de Contas do 
Estado e os seus Conselheiros fazem um atendimen-
to legislativo importantíssimo, de assessoramento e, 
principalmente, de freio, contrapeso naquilo que as 

nossas Câmaras, que as nossas Assembleias e que 
também o Parlamento Nacional e, propriamente dita, 
a Administração Pública no sentido executivo do Bra-
sil precisam ser assessorados, orientados para que a 
nossa Administração Pública seja efetivamente cada 
vez mais eficiente, melhorada e traduzida nas relações 
dissociais que o nosso povo realmente precisa e de 
toda a sua infraestrutura.

Quero cumprimentar rapidamente, aproveitando o 
momento, Sr. Presidente, o Senador Acir Gurgacz, pelo 
tema que abordou. No momento em que ele estava se 
manifestando no seu pronunciamento, eu me retirei do 
plenário para fazer um atendimento e, quando voltei, 
não pude aparteá-lo porque ele tinha encerrado seu 
pronunciamento. Mas quero dizer que a Organização 
Social e Política do Brasil deve ser realmente analisa-
da friamente, sem preconceitos e do ponto de vista da 
evolução. O que é contemporâneo ainda é bom. Nós 
temos estruturas antigas no País, especialmente nas 
raízes da educação brasileira, que deram sustentação 
a muitas coisas importantes. Então, quero fazer voz 
com o Senador Acir Gurgacz no sentido de se trazer 
essa matéria que já fez parte da grade curricular, mas 
num sentido democrático diferenciado.

A nossa Constituição Federal tem um pouco mais 
de vinte anos. A nossa Constituição Federal fez uma 
transformação na educação brasileira muito forte. E 
nós temos que evoluir, trazer aquilo que é bom.

Aproveito, Sr. Presidente, para deixar aqui a mi-
nha participação na Comissão de Educação e pedir à 
Comissão Técnica do nosso Legislativo e ao meu ga-
binete que façamos um estudo no sentido de buscar a 
possibilidade de incluir na grade curricular, exatamente 
dentro da fala do Senador Acir Gurgacz, algo que se 
traduza especialmente no Ensino Médio. Nós temos 
hoje na grade curricular a disciplina de Sociologia. Eu 
acredito que, trazendo no âmbito da nossa Constituição 
Federal a questão da ética e da disciplina, uma série 
de outros interesses, será bom para a própria estrutu-
ra educacional e para a estrutura de conhecimento do 
nosso aluno. A OSPB abraçaria essa questão, introdu-
zindo nessa grade curricular exatamente uma doutri-
na voltada ao Direito Constitucional e ao Direito Civil, 
especialmente no âmbito do Ensino Médio.

Nós tínhamos, num passado muito recente, ma-
térias interessantes como OSPB, Educação Moral e 
Cívica e outras técnicas interessantes como Técnicas 
Comerciais, Educação para o Lar, enfim, algumas maté-
rias que eram interessantes para a propulsão da nossa 
sociedade, para a formação da nossa sociedade.

Hoje nós vemos que é um direito fortíssimo e que 
a própria Constituição nos dá, pois é uma Constituição 
cidadã. Podemos trazer para o âmbito de um estudo 
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maior a inclusão de OSPB, mas inserindo nessa ma-
téria a formatação da nossa própria Constituição, os 
nossos direitos e garantias fundamentais. Por outro 
lado, há o nosso Direito Civil, que é importantíssimo e 
que fará evoluir por certo a mente de todos os nossos 
alunos brasileiros.

Sr. Presidente, quero aqui me congratular com o 
Dia do Soldado, com toda a nossa Força Nacional de 
proteção do nosso País. Acabei de dar uma palavra à 
Agência Senado a respeito da proposta do Governo 
de aprovar – o Senado Federal já aprovou, no início 
deste mês – a questão de uma organização única, es-
pecialmente para atendimento da nossa força maior 
aos problemas da defesa civil hoje no Estado Brasileiro, 
especialmente Santa Catarina, que sofreu, nos últimos 
dois anos, graves perturbações climáticas, como a en-
chente de 2008 e outras calamidades. Muitas vezes, 
o sentido burocrático do nosso País e a nossa própria 
legislação emperram o procedimento mais rápido de 
atendimento.

Por outro lado, entendo que esse corpo maior 
tem que, desde já, enxergar o sentido igualitário da 
divisão, especialmente a divisão dos recursos que 
cabem ao atendimento nos momentos emergenciais 
aos Estados que realmente estão passando por mo-
mento emergencial.

E faço minha voz aqui ao Estado de Rondônia 
e a outros Estados que estão sofrendo hoje com as 
queimadas e que precisam, real e efetivamente, da 
mão do Governo Federal, na forma de um atendimento 
efusivo, rápido e eficiente.

Então, deixo aqui também clara a minha posição 
no sentido de valorizar essa nova estrutura do corpo 
maior, da defesa do Estado Nacional, e também que-
ro dizer que, no sentido igualitário, todos tenham essa 
mesma voz de atender sem muita burocracia.

Eu sou muito a favor da desburocratização do 
Estado. Sou extremamente a favor da descentralização 

do Estado, que as autonomias maiores vão para os 
Estados Federados e para os nossos Municípios.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada pelo espaço que me coube neste mo-

mento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Parabenizo a Senadora Níura Demarchi pela 
abordagem feita sobre vários assuntos de interesse 
do País.

Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 

RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 777, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea 
c, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que o Projeto de Lei do Senado no 409, de 2003, que 
dispõe sobre a constituição da Fundação de Pesqui-
sa Universitária, mantida pelas instituições de ensino 
superior privadas e destinadas a promover o desenvol-
vimento científico, a pesquisa e a capacitação tecno-
lógicas, seja submetido também à análise da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte – CE. – Senador 
Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 38 
minutos.) 
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 6 minu-
tos e encerra-se às 15 horas e 58 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos, às 14 horas e 6 minutos desta quinta-feira, 
26 de agosto de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto re-
curso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 243, de 2005, de autoria do 
Senador Demóstenes Torres, que altera a Lei nº 1.579, 
de 18 de março de 1952, para aplicar, no que couber, 
às testemunhas que colaborarem 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. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto 
vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 

do Regimento Interno, sem que tenha sido interpos-
to recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
do Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 2009 (nº 
819/2007, na Casa de origem, do Deputado Sandro 
Mabel), que dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito 
ao Contribuinte. 

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

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência recebeu do Senhor Presidente da Re-
pública as Mensagens nºs 102, de 2010-CN (nº 481, 
de 2010, na origem), 103, de 2010-CN (nº 482, de 
2010, na origem), 104, de 2010-CN (nº 483, de 2010, 
na origem), 105, de 2010-CN (nº 484, de 2010, na ori-
gem), 106, de 2010-CN (nº 494, de 2010, na origem) 
e 107, de 2010-CN (nº 495, de 2010, na origem), en-
caminhando, respectivamente, os seguintes projetos 
de lei do Congresso Nacional:

São os seguintes os projetos:

Ata da 150ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 26 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Níura Demarchi
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Os Projetos de Lei nºs 44, 45, 46, 47, 48 e 49, de 
2010-CN, vão à Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.

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

Leitura: 26-8-2010

até 31/8 prazo para publicação e distribuição de 
avulsos;

até 8/9 prazo para apresentação de emendas;

até 13/9 prazo para publicação e distribuição de 
avulsos das emendas apresentadas; e

até 28/9 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e no Di-
ário do Senado Federal de 27 de agosto do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Iniciando os pronunciamentos, concedo a palavra 
ao nobre Senador Belini Meurer, do PT de Santa Ca-
tarina.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Boa-tarde a todos.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Santa Catarina 
tem muito disso, esses sobrenomes italianos, japone-
ses, poloneses. É isso que faz a riqueza deste País, 
essa população que vem de fora e acaba contribuindo 
para a riqueza de nossa população.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para falar, 
mais uma vez, sobre educação. Sei que o senhor 
também compartilha e se preocupa bastante com a 
temática da educação. Ontem, o Senador Cristovam 
Buarque disse que era uma única nota, porque ele 
circulava por vários outros pontos e depois voltava à 
educação. É verdade, Senador Suplicy, a educação 
para o nosso País é de extrema importância e nós 
temos de ficar batendo várias vezes, discutindo a im-
portância da educação para a nossa sociedade, para 
o nosso País. 

Se nós queremos pensar em economia, se nós 
queremos pensar em exército, como foi falado aqui 
ontem, se nós queremos pensar em tecnologia, temos 
que pensar em educação, sim, e nós temos pensar 
que a educação precisa ser transformada. Falamos 

tanto em transformar a educação, em transformar a 
sociedade, falamos tanto em educação transforma-
dora, mas eu fico preocupado, Srs. Senadores, com 
a transformação que queremos. Que transformação 
é essa que nós queremos? É claro que nós precisa-
mos de investimentos físicos, estruturais, construções, 
mais universidades, sim, mas nós temos que começar 
a pensar também na educação com relação aos cur-
rículos, aos conteúdos que são lecionados na nossa 
educação de um modo geral.

Quando pensamos em educação transformado-
ra, eu pergunto: transformar o quê e em quê? Porque, 
dependendo do que nós queremos transformar, é 
melhor que nós nem transformemos, porque, muitas 
vezes, o antigo poderia ter sido melhor. Mas quando 
pensamos em educação, temos que pensar o seguin-
te: o que a nossa população está aprendendo? Eu 
acho isso de uma grandeza imensa, para o que pre-
cisamos atentar.

Hoje, os alunos do ensino médio saem sabendo 
muito bem o que é mitose e meiose; o que é uma ora-
ção coordenada sindética aditiva; o que é uma equa-
ção de segundo grau e sabendo resolvê-la; a altura do 
pico do Himalaia; o nome de todos os faraós do Egito 
Antigo. E aí eu pergunto: e pessoalmente, o que ele 
recebe? Qual é a vida dele? Como vai ser a vida dele 
a partir dali? Esses nomes todos, o nome de todos os 
faraós do Egito antigo, isso vai implicar na vida dele? 
E eu pergunto então: o que ele sabe sobre economia? 
O que é um CDC, um crédito direto ao consumidor? 
Como é que se faz o cálculo de juros? Isso ele não 
sabe. Ele vai ser um profissional de qualquer área 
sem saber exatamente o que é isso. Não está forma-
do adequadamente.

Outra coisa, ele não sabe, ele nunca teve aulas 
de Direito. Ele não sabe o que é uma Constituição. Ele 
não sabe o que é um Código de Defesa do Consumi-
dor. E com isso eu me preocupo bastante, Srs. Sena-
dores. Isso é cidadania. Nós aprendemos conteúdos 
que ele nunca vai usar na vida e, de repente, deixamos 
de lado conteúdos extremamente importantes para a 
nossa vida, para o nosso dia a dia. A pessoa que de-
cidir ser um engenheiro não teve esses conteúdos e 
não vai saber. Esse é um problema que nós temos que 
começar a discutir.

Nós poderíamos pensar: há alguns conteúdos, 
por exemplo, as antigas disciplinas que existiram, como 
OSPB e Educação Moral e Cívica, que, como foi falado 
aqui nesta tribuna, seria interessante que retornassem, 
mas eu continuo com um certo medo, porque essas 
nomenclaturas vêm e voltam. Assim como foi criada 
– o que foi muito interessante –, ela também se aca-
ba. O problema é esse. Como é que ficamos, então? 
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Simplesmente alguém chega e termina? Eu tenho para 
mim, Srs. Senadores, Sr. Presidente, que nós devería-
mos começar a pensar muito naquilo que é ensinado 
para os nossos jovens.

Houve uma época que um professor de Mate-
mática, lá da Univille, em Joinville, Santa Catarina, 
me disse, se queixando: “Puxa vida, os nossos alunos 
vêm fazer o curso de Matemática, mas eles não sabem 
resolver uma equação de segundo grau. Aí eu disse: 
“Pois é, os nossos estudantes vêm fazer Direito, mas 
nunca estudaram uma Constituição.” Aí ele disse: “Sim, 
mas a Constituição nunca foi ensinada”. E aí eu disse: 
“Mas quem disse que a equação de segundo grau é 
necessária e que a Constituição não é necessária?” 
Porque alguém um dia assim imaginou? Nós temos que 
começar a parar para pensar nesses conteúdos.

Alguns falam assim: “Ah, isso é cidadania, isso 
pode ser colocado nos temas transversais.” Tema trans-
versal significa um conteúdo que todos os professores 
vão trabalhar. Mas o professor de Matemática, que nun-
ca teve outros conteúdos, vai ter condição de trabalhar 
essas propostas curriculares? Se ele nunca teve isso, 
como é que ele vai trabalhar?

Eu tenho para mim, Sr. Presidente, que as gran-
des questões com relação a isso dizem respeito aos 
vestibulares. Os conteúdos são colocados nos ves-
tibulares, e aí as escolas acabam correndo para se 
adequar e poder dar alguma condição melhor a seus 
alunos. Mas é um assunto que o Ministério da Educa-
ção precisa encarar com muita seriedade. Se não en-
carar com seriedade, com determinação, isso aí não 
vai chegar a um bom termo.

Como falei ontem aqui: as grandes universidades, 
mais universidades, mais institutos de ensino superior, 
isso é bem-vindo, é necessário; é muito importante, 
Senador Suplicy, a criação de todos esses cursos que 
o Governo Lula está fazendo, e a gente tem que lou-
var, mas temos que começar a pensar nos conteúdos. 
O que é ensinado aos nossos alunos? Não é porque 
alguém um dia... Aliás, esses conteúdos que são co-
locados hoje são ainda do tempo dos jesuítas, que 
foram sendo repassados de um dia para outro. E che-
gamos aqui, séculos depois, repetindo, sem parar para 
pensar, se aquilo que está sendo ensinado é correto, 
é necessário, é importante para a vida desses jovens. 
Então, acho que é preciso um pouco de determinação. 
Mas tenho para mim que o Ministro Haddad tem essa 
preocupação e vai resolver isso a bom termo.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um breve aparte?
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Pois 

não, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Belini Meurer – pronuncia-se assim? –, V. 
Exª vem de um Estado, Santa Catarina, que obteve a 
melhor avaliação, do ponto de vista dos índices edu-
cacionais hoje no Brasil, e eu o cumprimento por esse 
exemplo. É muito importante que todos os Estados bra-
sileiros tenham a preocupação de chegar aos níveis 
alcançados por Santa Catarina, do ponto de vista da 
alfabetização da sua população, dos avanços obtidos 
nos ensinos fundamentais, no ensino básico e também 
no ensino superior. V. Exª fala com muita autoridade e 
aqui menciona o empenho do Senador Cristovam Bu-
arque como um dos baluartes na defesa da melhoria 
da educação no Brasil, e que é importante que haja 
aqui mais e mais vozes também defendendo a melho-
ria da educação. V. Exª faz inúmeras sugestões sobre 
como melhorar o conteúdo daquilo que é ensinado no 
Brasil e menciona – e eu aqui sou testemunho, é fato 
– que o Ministro da Educação, Fernando Haddad, e 
o Governo do Presidente Lula têm procurado exami-
nar o assunto. Para isso o próprio Conselho Nacional 
de Educação tem responsabilidades, mas também 
nós, e V. Exª aqui hoje dá conteúdo à sua condição 
de Senador, propondo que o Ministério da Educação 
esteja sensível a todas as sugestões que signifiquem 
o aprimoramento daquilo que todos nós aprendemos 
nas escolas, desde o pré-primário, ensino de primeiro 
ciclo, de segundo ciclo, e que mais e mais, conforme V. 
Exª ponderou, é importante que esses ensinamentos 
sejam de grande relevância para o desenvolvimento 
das pessoas, ao longo das suas vidas de trabalho, de 
suas vidas profissionais; ensinamentos que possam 
ser úteis. É claro que os ensinamentos de história ge-
ral, de história da civilização são também importantes, 
mas precisamos aprender, com a história dos povos, 
sobretudo os exemplos de progresso. Aliás, é importan-
te considerar que têm sido justamente aqueles países 
como a Coreia do Sul, o Chile, o Japão – este desde 
o final do século XIX, início do século XX, e mais e 
mais depois das duas grandes guerras mundiais – que 
conseguiram dar um grande salto de desenvolvimento 
graças à prioridade no esmero da educação de seu 
povo. Mas o Chile e a Coreia do Sul são dois exem-
plos notáveis de países que, nos últimos 40 anos, por 
exemplo, deram prioridade máxima à educação. E 
acredito que hoje, no Brasil, há esta consciência, que 
é suprapartidária; uma consciência de todos nós, mas 
à qual o Ministro Fernando Haddad, conforme V. Exª 
ressaltou, está muito sensível. Tenho certeza de que 
suas ponderações chegarão aos ouvidos dele. Meus 
cumprimentos.

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço a V.Exª, Senador Suplicy, sempre com muitas 
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ponderações e qualidade na fala, o que qualifica este 
meu pronunciamento neste momento. 

Como diz a música, a gente não quer só educa-
ção, nesse caso, a gente quer muita coisa. Quando não 
existia escola sistemática como temos hoje, havia pes-
soas felizes também, mas hoje nós temos. Temos uma 
sociedade civilizada. Hoje o Brasil é uma sociedade, 
um País bem visto e bem quisto pelo mundo inteiro.

Fico muito feliz com o que o Senador Suplicy 
falou sobre a visão suprapartidária. Parece-me que a 
população brasileira acordou para a preocupação com 
a educação. Isso é muito bonito. A gente precisa estar 
louvando sempre. O que o Governo está querendo fa-
zer, e está fazendo, o que a população está querendo 
fazer é muito importante. 

O que quero neste momento é chamar a atenção 
para os conteúdos. Parece-me que o Sr. Presidente 
também já fez alguma discussão nesse sentido. O 
que eu acho de extrema importância e nós precisa-
mos bater bastante.

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

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Por 
favor.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Nós precisamos realmente tratar a educação como 
prioridade no Brasil, e me parece que é chegado o 
momento. Estamos vendo todos os candidatos à Pre-
sidência da República tratar esse assunto com exce-
lência, exatamente como deve ser. A educação é muito 
importante. Tudo converge, como V.Exª disse, para a 
educação: o trabalho, o desenvolvimento, o motorista, 
o engenheiro. Tudo converge para a educação. Mas 
o patriotismo é uma coisa que nós precisamos fazer 
voltar a acontecer...

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Re-
nascer.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– ... através das salas de aula: a matéria de Educa-
ção e Cívica... 

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Edu-
cação, Moral e Cívica. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– ... Moral e Cívica e OSPB precisa voltar para a sala 
de aula, as nossas crianças precisam aprender desde 
cedo a importância do patriotismo, a importância da 
coletividade, a importância de estar realmente traba-
lhando em parceria com seus colegas. Isso se aprende 
na escola e desde cedo – quanto mais cedo, melhor. 
Por isso é importante, e nós colocamos isso ontem 
aqui. Eu o cumprimento pela sua posição hoje de falar 
da importância do conteúdo das escolas. Escolas são 

importantes, obras são muito importantes, mas o mais 
importante é o ensino e valorizarmos o ser humano. 

O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Com 
certeza, Senador. Acredito que há uma diferença pro-
funda no adulto que teve algum ensinamento nas áreas 
humanas e o que nunca teve ensinamento nas áreas 
humanas. São duas pessoas bastante diferentes. 

Obrigado, Srs. Senadores.
Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos, então, o Senador Belini Meurer, do PT de 
Santa Catarina.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, do PT de São Paulo.

V.Exª tem o tempo que desejar nesta tarde para 
levar aos brasileiros a sua mensagem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Agradeço a sua atenção, Presidente Senador Acir 
Gurgacz. Permita-me pronunciar corretamente o seu 
sobrenome, Senador Acir...

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Gurgacz. Está certo? Está bem.

Agradeço a atenção, porque V. Exª teria prece-
dência, mas resolveu, gentilmente, inverter a ordem 
comigo.

Quero, nesta tarde, dentre outros temas, falar 
sobretudo da recente evolução da reforma agrária no 
Brasil. Já tratei, em pronunciamento no dia 24 de feve-
reiro, deste tema, mas quero aqui aprofundá-lo, sobre 
a evolução da reforma agrária nos últimos anos.

O Brasil rural convive com extremos de pobreza 
e de riqueza. As técnicas de cultivo e de criação tam-
bém variam do rudimentar ao agronegócio moderno. 
Nas últimas décadas, a modernização do setor agrícola 
não foi acompanhada de um movimento em direção 
a maior equidade na distribuição da propriedade fun-
diária. Deslocou a população do campo para as cida-
des em busca de emprego ou para outras regiões do 
País em busca de terras para recomeçar uma nova 
vida. Tanto uma opção como outra contribuíram para 
agravar os problemas sociais que ainda persistem no 
Brasil atual.

No entanto, não é possível menosprezar os inú-
meros impactos positivos da produção agropecuária 
para a economia brasileira. Mas é necessário analisar a 
situação do campo com maior acuidade, pois o Censo 
Agropecuário de 2006, divulgado em setembro último 
e elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), mostra que a concentração de terras 
ainda persiste em nosso País.
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A manutenção da desigualdade na distribuição 
de terras se expressa na comparação das informações 
nos 3 últimos censos agropecuários: na comparação 
entre 1985, 1995 e 2006, de acordo com o censo agro-
pecuário de 2006, as propriedades com menos de 10 
hectares ocupavam apenas 2,7% da área total dos es-
tabelecimentos rurais, enquanto os estabelecimentos 
com mais de 1 mil hectares concentravam mais de 43% 
da área total nos 3 censos agropecuários. Focalizando-
se o número total de estabelecimentos, cerca de 47% 
tinham menos de 10 hectares, enquanto aqueles com 
mais de 1 mil hectares representavam em torno de 1% 
do total nos censos analisados.

Essa pesquisa do IBGE revela também um as-
pecto positivo da evolução do campo brasileiro: o cres-
cimento da agricultura familiar. Foram identificados 
4.367.902 estabelecimentos dessa forma de produção, 
que representam 84,4% do total dos empreendimentos 
agropecuários brasileiros, mas ocupam apenas 24,3% 
da área desses estabelecimentos.

Apesar de ocupar apenas um quarto da área, a 
agricultura familiar responde por 38% do valor da pro-
dução agrícola. Mesmo cultivando uma área menor, a 
agricultura familiar é responsável por garantir a segu-
rança alimentar do País, gerando os produtos da cesta 
básica consumidos pelos brasileiros.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, esses agricultores produzem aproximadamente 
70% dos alimentos da cesta básica e respondem por 
32% do PIB das cadeias produtivas do agronegócio 
ou 10% do PIB do País. Portanto, os 24,3% da área 
dos estabelecimentos da assim chamada agricultura 
familiar respondem por 70% dos alimentos da cesta 
básica.

Registro que a preocupação com este quadro 
de desigualdade está contida na Resolução sobre as 
Diretrizes do Programa 2011/2014, do Partido dos 
Trabalhadores, aprovada pelo 4º Congresso Nacional 
do PT, de fevereiro último, e deverá estar presente no 
programa de governo da candidata Dilma Rousseff. A 
resolução afirma que:

O crescimento acelerado e o combate às 
desigualdades raciais, sociais e regionais e a 
promoção da sustentabilidade ambiental serão 
o eixo que vai estruturar o desenvolvimento 
econômico. Em relação às desigualdades no 
campo, o futuro Governo Federal [que acredi-
tamos será daquela que se tornará Presidente, 
Dilma Rousseff, pela nossa expectativa e von-
tade] deverá continuar a intensificar e aprimorar 
a reforma agrária de modo a dar centralidade 
ao programa na estratégia de desenvolvimento 
sustentável do país, com a garantia do cumpri-

mento integral da função social da propriedade, 
da atualização dos índices de produtividade, 
do controle do acesso à terra por estrangeiros, 
da revogação dos atos do Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, que criminalizaram os 
movimentos sociais, e, com a eliminação dos 
juros compensatórios, nas desapropriações 
e das políticas complementares de acesso à 
terra, entre outras medidas, implementação 
de medida prevista no PNDH-3, de realização 
de audiência pública prévia ao julgamento de 
liminar de reintegração de posse.

A reforma agrária também foi um dos temas deba-
tidos no primeiro encontro dos candidatos à Presidência 
da República Dilma Roussef, pelo PT; José Serra, do 
PSDB; Marina Silva, do PV; e Plínio de Arruda Sam-
paio, do PSOL, promovido em 5 de agosto último pela 
TV Bandeirantes, com transmissão ao vivo.

Quero aqui cumprimentar as emissoras, como a 
Bandeirantes, como a Folha, UOL, as emissoras cató-
licas, como TV e Rádio Aparecida e outras, em cadeia, 
a TV Gazeta, a Rede Vida, que estão promovendo 
esses debates, com a Rede Globo de Televisão, que 
também irá proporcionar um importante debate. Mas 
considero que esses debates constituem a melhor for-
ma possível para que os eleitores possam comparar 
o confronto dos candidatos, a sua postura, os seus 
valores e as suas proposições.

Então, é muito importante que tenhamos esse 
processo de debates pelos meios de comunicação.

Naquele debate da TV Bandeirantes, o candida-
to Plínio de Arruda Sampaio criticou a forma como os 
dois últimos Governos, dos Presidentes Fernando Hen-
rique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, conduziram 
o processo de reforma agrária no Brasil, chegando a 
enfatizar que, no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
tivemos maior eficiência no processo, quando compa-
rado com o Governo do Presidente Lula.

Ora, tais críticas merecem ser analisadas com 
atenção, pois a vida pública de Plínio está vinculada 
ao tema da reforma agrária. Ao longo de anos, ele foi 
Presidente – e ainda é – da Associação Brasileira da 
Reforma Agrária, entre outras atividades. Ademais, 
uma das suas proposições como candidato do PSOL 
é acelerar a reforma agrária. Em várias ocasiões, ele 
disse que, se eleito, pretende multiplicar o número de 
assentamentos com o aumento das desapropriações, 
inclusive se colocando favoravelmente ao plebiscito que 
está por ser realizado proximamente, em que uma das 
perguntas refere-se a se deveria ou não haver a desa-
propriação das áreas de mais de mil hectares.

Então, avalio como oportuno tecer alguns comen-
tários sobre a realidade do que tem sido a evolução 
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dos assentamentos e das desapropriações havidas 
durante o Governo do Presidente Lula, ao longo des-
ses últimos sete anos, de 2003 até 2009, e o início de 
2010; e do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de 
1995 a 2002, à luz dos dados fornecidos pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Incra, 
até para que, nestes próximos debates e, sobretudo, 
por exemplo, o próximo que será realizado na Rede 
Viva e, depois, na Globo, este assunto seja colocado 
nos devidos termos.

Ressalto que a ausência de Plínio de Arruda 
Sampaio no debate da Folha/Uol acabou ensejando 
que não tivesse sido levantado o problema da refor-
ma agrária.

Nesse sentido, um tema tão importante como 
este deixou de ser colocado, pois os que lá estavam 
presentes, Dilma Rousseff, José Serra e Marina Sil-
va e mesmo os jornalistas, não levantaram questões 
sobre este tema. 

Atualmente, o Brasil conta com 8.562 assenta-
mentos atendidos pelo Incra. Essa ação já beneficiou 
906.878 famílias instaladas em mais de dois mil Mu-
nicípios. Os assentandos ocupam uma área de 84,3 
milhões de hectares. 

O Incra assentou, nos últimos sete anos, 574,6 
mil famílias de trabalhadores rurais, bem como foram 
instalados 3.348 assentamentos em 46,7 milhões de 
hectares. Isso representa quase 60% do total de terras 
destinadas à reforma agrária, nos 40 anos de existência 
do Incra. Traduzindo em outros números, entre 2003 e 
2009, à política de criação de assentamentos foi desti-
nado um montante de terras equivalente a duas vezes 
o Estado de São Paulo. 

Dos 46,7 milhões de hectares incorporados à re-
forma agrária pelo Incra, entre 2003 e 2009, 40,9 mi-
lhões foram transformados em projetos ambientalmente 
diferenciados, que se caracterizam pelo uso irracional 
e sustentável dos recursos naturais. Isso corresponde 
a 87% da área incorporada à reforma agrária no perí-
odo em todo o País. A maioria destes assentamentos 
está na Amazônia Legal.

Vale notar que, no período 1995/2002, o Gover-
no Federal, na época de Fernando Henrique Cardo-
so, desapropriou cerca de 21,1 milhões de hectares 
de terra, sendo que, até 1994, eram 16,4 milhões de 
hectares de assentamentos. Ou seja, houve um avan-
ço naquele período. 

Mas, no Governo Lula, conforme já citei, nos úl-
timos sete anos, houve 46,7 milhões de hectares de 
assentamentos, portanto maior do que os 21,1 milhões 
alcançados durante os oito anos do Fernando Henri-
que Cardoso. 

Nesse período do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, o Governo criou 4.280 assentamentos com 
540.704 famílias. Neste caso, a comparação em nú-
mero de assentamentos é favorável ao do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, porque, no Governo do 
Presidente Lula, foram 3.348 assentamentos em sete 
anos – até agora, pois falta ainda completar com este 
ano e, talvez aí, os dados sejam ultrapassados – e, 
durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, foram 
criados 4.280 assentamentos, com 540.704 famílias 
versus 574.600 famílias durante o Governo do Presi-
dente Lula. Então, em número de famílias, nos sete 
primeiros anos, o Governo do Presidente Lula fez mais, 
mas, em número de assentamentos, faltando ainda 
contabilizar o que está sendo feito neste oitavo ano, 
em comparação aos oito anos de Fernando Henrique 
Cardoso, há que se reconhecer que houve um número 
menor de assentamentos. 

Todavia, os recursos do Incra, na verdade, triplica-
ram. O seu orçamento geral tem sido sistematicamente 
incrementado desde 2003, passando de R$1,5 bilhão, 
em 2003, para R$4,6 bilhões em 2009, um incremento 
de mais de 207%.

Com respeito às linhas de crédito destinadas à 
reforma agrária até 2003, no Governo Fernando Hen-
rique, o Incra disponibilizava duas linhas de crédito 
para assentados da reforma agrária, com o máximo 
de R$4,5 mil por família. Hoje, são nove modalidades, 
e os valores das linhas existentes foram ampliados. 
Cada assentado pode receber até R$42,2 mil em cré-
dito para o desenvolvimento – um incremento de 838% 
do crédito por família.

Em sete anos, 741 mil famílias foram atendidas 
com obras de infraestrutura pelo governo federal, que 
incluem a instalação de energia elétrica no programa 
Luz para Todos, abastecimento de água e construção 
de estradas (mais de 22 mil Km de estradas em sete 
anos), o que corresponde a percorrer mais do que todo 
o litoral brasileiro entre o Cabo Orange, no Amapá e o 
Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul.

Entre 2003 e 2009, o Incra destinou R$664,6 
milhões para qualificação e orientação técnica da pro-
dução agrícola de assentamentos em todo o país. As 
ações são realizadas por meio do serviço de Asses-
soria Técnica, Social e Ambiental (ATES), em parceria 
com entidades públicas e privadas, que atendem 3.714 
assentamentos em todo o país.

Por meio do Manejo de Recursos Naturais, o Incra 
destinou, em 2009, R$146,6 milhões em projetos de 
recuperação de áreas degradadas e manejo susten-
tável de recursos naturais, com foco na preservação 
da biodiversidade.
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O Programa de Regularização Fundiária do Incra 
assegurou títulos de propriedade a 104,6 mil famílias 
nos últimos sete anos. A área regularizada permitiu o 
combate à grilagem e a garantia de segurança jurídica 
da posse. Com isso, as famílias podem acessar crédito 
agrícola e receber assistência técnica, melhorando a 
qualidade de vida daqueles que estão assentados. Os 
assentamentos são desenvolvidos em parceria com os 
governos estaduais e, de forma republicana, com os 
governadores de todos os Estados e Partidos. Estão 
em andamento processos para atender mais de 100 
mil famílias.

Assim, Srª Presidente, Níura Demarchi, o Governo 
do Presidente Lula, conforme ele próprio tem afirmado 
desde o início, tem procurado realizar a reforma agrá-
ria não apenas do ponto de vista de fazer desapro-
priações de áreas improdutivas e aquelas destinadas 
aos assentamentos, colocando ali os assentados, mas 
também com a preocupação de qualidade no sentido 
de prover a devida assistência creditícia e técnica à 
energia elétrica por meio do Programa Luz para Todos 
e outras iniciativas aqui ressaltadas.

Desde novembro de 2003, o Incra pode efetiva-
mente identificar, demarcar e emitir o título que garante 
o domínio coletivo de terras a comunidades quilombo-
las. Desde então, foram emitidos 60 títulos, regulari-
zando 174,4 mil hectares, onde estão localizadas 82 
comunidades quilombolas. Somente em 2009, foram 
publicados 30 decretos desapropriatórios, beneficiando 
3.896 famílias quilombolas, que vivem numa área de 
350,8 mil hectares.

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) – do qual faz parte –, o Incra promove 
o acesso à cidadania de mulheres que vivem no meio 
rural. Desde 2004, o Programa Nacional de Docu-
mentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), já emitiu, 
gratuitamente, 1,2 milhão de documentos civis e tra-
balhistas, por meio de 2.098 municípios de todas as 
regiões do país.

Com o apoio de governos estaduais, foram aten-
didas cerca de 550 mil mulheres que garantiram aces-
so a políticas públicas com benefícios previdenciários, 
Bolsa Família e crédito rural. A partir de 2003 o Incra 
ampliou os direitos das mulheres que vivem no meio 
rural com a portaria que estabeleceu a Titulação Con-
junta Obrigatória da Terra nos lotes de assentamentos 
da reforma agrária.

Os procedimentos passaram a incluir, em caráter 
obrigatório, a mulher e o homem independentemente 
do estado civil. Entre 2003 e 2007 o índice de mulheres 
titulares de lotes da reforma agrária avançou de 24,1% 
para 55,8%. Presidente Níura Demarchi, então as mu-

lheres estão em maioria agora em termos do avanço 
da reforma agrária, o que é preciso saudar.

Desde 2004 o Incra incentiva a criação de no-
vas fontes de renda em assentamentos de todo o 
país. Isso é feito por meio do Programa Terra Sol, que 
estimula a implantação de agroindústrias e valoriza 
características regionais com atividades de turismo 
rural, comercialização e agroecologia. Em seis anos, 
o Terra Sol destinou R$62,7 milhões em projetos para 
165,7 mil famílias.

Vale registrar um dado significativo: de 2003 a 
2009, houve redução de 76,2% no número de assassi-
natos no campo. A política de assentamentos do Incra 
se reflete na diminuição do número de ocupações de 
terra e de assassinatos na área rural. Em 2009, foram 
173 ocupações, índice 22% menor do que em 2003, 
quando foram registradas 222 ocorrências. O conjunto 
de ações do Governo Federal na implantação da re-
forma agrária reduziu a tensão no campo. As mortes 
decorrentes de conflitos agrários caíram significativa-
mente. Em 2003, 42 pessoas foram assassinadas em 
função de disputas por terras. Em 2009, foram regis-
tradas dez mortes, que lamentamos muito, mas houve 
um decréscimo, e isso é importante assinalar.

Todos nós avaliamos que a reforma agrária é mui-
to importante no Brasil. Ela é uma necessidade urgente, 
ainda é urgente, e tem o potencial transformador da 
sociedade brasileira. Gera emprego e renda, garante 
a segurança alimentar e abre uma nova trilha para a 
democracia e para o desenvolvimento com justiça.

Ainda que tenhamos melhorado a desigualdade 
social nos últimos anos, o Brasil é ainda um País desi-
gual. Entre as razões que colocam a Nação nesse lugar 
está o fato da concentração da propriedade rural.

De acordo com o Ipea, Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, o coeficiente Gini de desigualdade da 
renda familiar per capita, que atingiu 0,599, em 1995, 
e 0,581, em 2003, diminuiu gradualmente a cada ano, 
de 2003 para 2004, para 2005, para 2006 para 2007, 
para 2008, chegando a 0,544, em 2008.

Mas, quando observamos o campo brasileiro, o 
índice Gini da concentração fundiária – calculado pelo 
IBGE para 2006 (último dado oficial disponível) – é da 
ordem de 0,854, muito alto, o que demonstra que te-
mos, ainda, um alto grau de desigualdade da proprie-
dade rural. Por sua vez, esse número mostra que, do 
ponto de vista da concentração fundiária no País, tem 
havido uma certa estabilidade em que pese a realiza-
ção da reforma agrária nesses últimos 16 anos. Pelo 
menos, nos últimos 20 anos, como o índice de 1985 
era de 0,857 e o de 1995/1996 era de 0,856, e estar-
mos agora com um valor de 0,854, isso indica que nós 
ainda temos uma estrutura fundiária extremamente 
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desigual, com forte concentração da propriedade da 
terra. Ora, se nós queremos evoluir na direção de uma 
melhor distribuição de renda monetária, precisamos 
compreender que ela está de alguma maneira relacio-
nada à estrutura da riqueza, da forma como a riqueza 
é distribuída no Brasil.

Uma das formas de riqueza é a propriedade 
fundiária. Claro que há a propriedade do capital em 
termos da propriedade das fábricas, das lojas, dos ho-
téis, dos restaurantes, dos imóveis urbanos, dos títulos 
financeiros e todas as demais formas de propriedade, 
porém uma das mais importantes, Senadora Níura De-
marchi, é justamente a propriedade da terra no meio 
rural. E se a propriedade da terra no meio rural é ain-
da muito concentrada, o fluxo de rendimentos que é 
proveniente da renda da propriedade da terra tende a 
ser ainda muito concentrado. Daí por que é importante 
acelerarmos o processo de desapropriação e de reali-
zação de assentamentos, claro que respeitando o que 
diz a Constituição e a lei. É fundamental ouvirmos os 
movimentos sociais, sobretudo no campo.

Por isso estamos tendo o diálogo, como o Gover-
no do Presidente Lula tem dialogado com o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Via Campesina, 
a Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, a Associação Brasileira da Reforma 
Agrária e os representantes dos empreendimentos 
de economia solidária, pois sabemos que os assen-
tamentos, em grande parte, resolvem organizar a sua 
produção por formas cooperativas. É importante que 
venhamos a dar ouvidos também aos que trabalham 
com as formas cooperativas de produção. Esses mo-
vimentos sociais e entidades como a Abra, há muitos 
anos, têm procurado chamar a atenção do Governo 
com o objetivo de mudar a atual estrutura fundiária e 
de realizar mais rapidamente a reforma agrária.

Sendo assim, avalio como muito oportuna a co-
locação do tema da reforma agrária na discussão dos 
candidatos à Presidência da República. Há muito ainda 
por evoluir, mas considero que não podemos deixar 
de reconhecer o esforço importante desenvolvido pelo 
Governo do Presidente Lula nesses últimos anos.

É importante que possam os candidatos cobrar 
maior ação, maior eficiência. Inclusive, Plínio de Arru-
da Sampaio, no debate da TV Bandeirantes, ressaltou 
que foi aquele que escreveu o primeiro plano de refor-
ma agrária para o Governo do Presidente Lula, mas 
depois, na expressão dele – que acho um exagero, 
porque tenho aqui os números objetivos –, chegou a 
dizer que o que foi realizado seria uma porcaria. Não 
concordo com isso e acho que, diante desses dados, 
vou mandar para Plínio de Arruda Sampaio o meu pro-

nunciamento como uma forma de contribuir para que 
ele possa estar bem informado.

Eu gostaria de aqui fazer um registro, Presidente 
Níura Demarchi e Senador Acir Gurgacz, com respeito 
a uma decisão importante tomada ontem, 25 de agosto, 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no julgamento do 
primeiro caso concreto sobre a Lei da Ficha Limpa.

O TSE concordou com o que nós, integrantes 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado, tínhamos como interpretação clara do texto, 
qual seja, todos os políticos condenados por decisão 
colegiada antes ou depois da publicação da Lei da Fi-
cha Limpa estão impedidos de se candidatar no plei-
to de outubro, como também ficam inelegíveis todos 
aqueles que renunciaram para escapar da cassação 
e os cassados pela Justiça Eleitoral por irregularida-
des cometidas.

O Presidente do TSE, Ministro Ricardo Lewando-
wski, em seu voto, afirma que não há que se falar em 
inconstitucionalidade da lei, uma vez que “não se trata, 
pois, de hipótese de retroatividade. Isso porque, por 
ocasião do registro, considerada a lei vigente naquele 
momento, é que serão aferidas as condições de elegi-
bilidade e as causas de inelegibilidade. Serão, portanto, 
levadas em linha de conta, no momento oportuno, o 
fato, ato ou decisão que acarrete a pecha de inelegibi-
lidade. As causas de inelegibilidade, enquanto normas 
de ordem pública, aplicam-se a todos indistintamente, 
contemplando, inclusive, situações jurídicas anteriores 
à publicação da Lei Complementar nº 135/2010, caben-
do à Justiça Eleitoral verificar – no momento do pedido 
de registro de candidatura – se determinada causa de 
inelegibilidade em abstrato prevista na legislação inci-
de ou não em uma situação concreta”.

Ao cumprimentar os membros do Tribunal Su-
perior Eleitoral, externo a minha firme expectativa de 
que o Supremo Tribunal Federal, do qual faz parte o 
Ministro Ricardo Lewandowski, acompanhará essa 
histórica decisão, que pretende moralizar os pleitos 
eleitorais em nosso País.

Na Comissão de Constituição e Justiça, nós, in-
clusive o Presidente Demóstenes Torres, lembramo-nos 
do que havia sido explicitado por uma professora de 
português e colocado em comentários de jornalistas 
como Elio Gaspari e outros, quando lembraram a fa-
mosa frase de Duque de Caxias: “Os que forem brasi-
leiros, sigam-me”, ou seja, os que foram condenados 
em instância colegiada – o português indica correta-
mente – não poderão ser candidatos. Então, acho que 
o TSE lembrou coisas assim.

Quero também saudar aqui o último índice de 
desemprego para o mês de julho, que foi de 6,9%, 
o menor índice desde dezembro do ano passado e 
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o menor para o mês de julho desde o início da série 
histórica de 2002.

Tenho a confiança, Srª Presidente e Sr. Senador 
Acir, em que a Receita Federal está, juntamente com 
as autoridades da Polícia Federal e do Ministério Pú-
blico, acompanhando de perto se houve, por parte de 
quem quer que seja, na Receita Federal um comporta-
mento inadequado ao quebrar o sigilo fiscal de alguns 
membros importantes do PSDB. Isso, certamente, não 
é política nem diretriz aprovada pelo Governo do Pre-
sidente Lula, pelo Presidente Lula e muito menos pela 
nossa candidata Dilma Rousseff.

Agradeço a atenção e a tolerância de V. Exª, Se-
nadora Níura Demarchi.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Níura 
Demarchi.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Quero parabenizá-lo, Senador, que sempre 
faz essa correspondência tão importante desde o seu 
primeiro mandato, mandato que honra o nosso País 
desde 1991. O senhor, mais do que ninguém, sabe falar 
de um grande programa deste Brasil, que foi a reforma 
agrária, de que o senhor participou ativamente como 
um dos grandes articuladores. Se hoje, depois dessas 
duas décadas, há um resultado positivo dentro deste 
Governo, ele foi a essência de vários debates neste 
País, especialmente do Congresso Nacional, que com 
a sua estatura, a sua inteligência e dignidade ajudou 
a construir. Sinto-me honrada por dirigir esta Mesa no 
momento em que V. Exª se manifesta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Presidente Níura Demarchi.

Queria lembrar de mais uma fato. Ontem, junta-
mente com o Senador Aloizio Mercadante, estivemos 
visitando Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, e, 
no diálogo com o Padre Antônio César Moreira, ele 
nos mostrou o debate havido entre os candidatos 
Plínio de Arruda Sampaio, José Serra, Marina Silva, 
transmitido pelas emissoras católicas, especialmente 
a TV Aparecida e a Rádio Aparecida. Ele lamentou 
que a nossa candidata Dilma Rousseff não tenha po-
dido, em função dos seus compromissos, comparecer 
àquele debate.

Aliás, o Senador Aloizio Mercadante transmitiu 
que nós queremos estimular, sugerir que a nossa can-
didata Dilma Rousseff possa como que compensar isso 
e esteja presente de fato, como ela já disse que vai 
estar presente nos debates que estão já programados 
da Rede TV e também da Rede Globo e outros. Mas 

é muito importante que ela possa estar em igualdade 
de condições, debatendo com os demais candidatos 
à Presidência.

Eu agradeço muito as palavras de V. Exª.
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nossos ouvintes 
da TV Senado, quero colocar aqui em primeiro lugar 
a importância da decisão do TSE de aplicar a Lei da 
Ficha Limpa agora, para a eleição deste ano. E ontem 
houve o primeiro julgamento, como disse aqui nesta 
tribuna o Senador Suplicy, que colocou – e eu também 
coloco, Senador Suplicy – a importância de se fazer 
valer a Lei da Ficha Limpa para essas eleições. 

Concordo plenamente com o Ministro Ricardo 
Lewandowski que ressaltou ontem que a norma sobre a 
inelegibilidade adota regras de proteção à coletividade 
que estabelecem preceitos mínimos para o registro de 
candidaturas, tendo em mira a preservação dos valores 
democráticos e republicanos. Ou seja, o princípio da 
política e do Estado em si é atender à coletividade. Se 
é esse o princípio e a função não há como prejudicar 
a coletividade para garantir um direito questionável 
de alguém que não se enquadra nas condições mais 
básicas para ser candidato a um cargo público. Essas 
condições básicas são realmente básicas, basta ter 
a ficha limpa. 

É um momento importante na história do nosso 
País, Srª Presidente, Senador Mozarildo. É simples, 
nós precisamos fazer uma avaliação. Temos que ana-
lisar o passado dos candidatos para saber o que vai 
ser do futuro. Por meio dessa análise, desse estudo 
é que vamos saber e poderemos prever o que esses 
candidatos podem fazer com relação ao futuro, com 
relação a suas promessas, com relação a suas pro-
postas. Entendo que é o momento de debatermos as 
questões mais importantes dos nossos Estados e do 
nosso País. Temos ouvido muito falar em investimento 
de segurança pública, em investimento em educação, 
em investimento em geração de emprego, mas é im-
portante nós analisarmos quem realmente tem condi-
ções de executar aquilo que está prometendo. E não 
há outra maneira. É olhando o seu passado, é olhando 
a sua história, olhando qual o serviço que essa pes-
soa já prestou para a sociedade, para sabermos qual 
será o seu futuro.

É importante que os TRE’s também estejam aten-
tos – e aí eu me dirijo principalmente ao meu Estado 
de Rondônia – com relação ao abuso do poder eco-
nômico, de novo, nestas eleições, Presidente. Isso 
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aconteceu e continua acontecendo no nosso Estado 
de Rondônia. Na semana passada, coloquei esse as-
sunto de candidatos que estão fazendo pressão nos 
servidores públicos, pressão nos empresários, nos 
industriais, ameaçando até com fiscalizações se não 
acompanharem os seus interesses, se não acompa-
nharem aquilo que o Governo do Estado determina. 
O nosso povo de Rondônia, Senador Mozarildo, não 
aceita mais esse tipo de coisa; a população de Ron-
dônia não aceita esse tipo de política. 

Então, nós estamos vivendo um novo momento na 
história da democracia brasileira, estamos consolidan-
do essa democracia. Então, não há mais espaço para 
esse tipo de política não só em Rondônia, evidente-
mente, mas em qualquer canto do nosso País. Falo aqui 
com conhecimento de causa, porque, depois daquele 
pronunciamento que fiz, na semana passada, sobre 
esta questão, recebi várias ligações de amigos meus, 
colegas, que estão sofrendo pressões do Governo do 
Estado para que sigam os seus candidatos. Isso é inad-
missível! Nós estamos em um País livre, nós estamos 
em um País com uma democracia já consolidada. Não 
podemos mais admitir esse tipo de situação.

Então, peço ao TRE, peço à Polícia Federal que 
acompanhe essas campanhas, que acompanhe essas 
campanhas, aliás, milionárias de alguns candidatos 
que não têm como explicar por que se gasta tanto em 
campanhas eleitorais num momento que nós preci-
samos de transparência, precisamos de candidatos 
comprometidos com a sociedade. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Moza-
rildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Acir, eu fico muito feliz de estar no plenário nesta 
hora em que V. Exª aborda esse tema. V. Exª está co-
locando um retrato de Rondônia. No meu Estado de 
Roraima esse retrato está piorado. As mesmas práti-
cas. O Governador pressionando funcionários, sejam 
comissionados, sejam terceirizados, fazendo com que 
as empresas terceirizadas contratem mais pessoas 
para trabalhar na campanha. Não paga regularmente 
as terceirizadas. Pressiona os empresários todos. V. 
Exª sabe que em Rondônia, que é mais desenvolvida 
do que Roraima, os empresários dependem muito do 
grande cliente que é o Governo. Em Roraima é pior 
ainda. Então, o empresário é pressionado, o funcioná-
rio é pressionado e a população, cuja pequena parte 
não é funcionário público, é seduzida até por mil re-
ais para colocar uma placa – seiscentos reais ou mil 
reais para colocar uma placa, varia de acordo com a 
localização – no seu terreno. Contrata essa pessoa 
por três meses, com carteira assinada, por meio de 
empresas para essa pessoa trabalhar na campanha. 

Temos denunciado isso, mas é uma coisa escandalo-
sa. Então, eu penso assim: a legislação eleitoral tem 
evoluído muito. Tivemos a lei que proíbe a captação 
de sufrágio, que é a compra de votos, que redundou 
em cassação de alguns Senadores, de alguns gover-
nadores. Temos agora essa Lei da Ficha Limpa. Mas, 
enquanto o eleitor não tiver consciência de que uma 
pessoa que faz uma campanha milionária, que gasta 
um dinheiro que ela não tem no bolso ou que tenha 
vindo de doações legais, lícitas, limpas, ele não vai 
mudar essa realidade. Não adianta Polícia Federal, 
Ministério Público, Justiça Eleitoral. Vai pegar pouca 
gente, comparando-se com a grandiosidade das coi-
sas que são feitas, até porque essa gente também tem 
bons advogados, que sempre conseguem dar um jeito 
nisso. Então, é aquela história... Na Medicina a gen-
te aprende o seguinte: tem que saber a causa, como 
você pode corrigir. A prevenção é o voto do eleitor. O 
eleitor tem que saber que ele é responsável por ter um 
Deputado Estadual corrupto, um Governador corrupto, 
um Deputado Federal, um Senador ou um Presidente 
da República corruptos. Então, nós temos que fazer 
uma pregação permanente. Fico feliz quando eu vejo 
o TSE fazendo, quando eu vejo algumas instituições 
– digamos – não oficiais fazendo, o Senado agora co-
meçou a fazer. Eu acho que é importante que todas as 
organizações permanentemente, em ano de eleição ou 
não, façam este trabalho de persuasão do eleitorado, 
porque senão nós vamos aqui produzir legislações que 
coíbem apenas em parte os abusos. E nós avançamos 
muito. Proibimos os showmícios; proibimos doações 
de camisetas; proibimos doações de canetas; enfim, 
aqueles brindes fabulosos. Isso já se conseguiu igua-
lar mais ou menos à competição na campanha. Mas 
ainda falta muito por fazer, depende do eleitor. E V. Exª 
faz muito bem em trazer este assunto para a tribuna 
do Senado num momento em que a Nação toda, os 
Estados todos estão decidindo o seu futuro.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT - RO) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo pelo seu aparte. É exatamente 
isto: as leis são importantes, mas nós precisamos da 
conscientização do nosso eleitor.

E aí nós voltamos àquele assunto que aborda-
mos há pouco na educação. É por meio da educação, 
ensinando as escolas inicialmente o patriotismo, nós 
precisamos fazer brotar no coração dos nossos jovens, 
das nossas crianças, dos nossos adolescentes o pa-
triotismo. E é por meio do ensino, da escola que nós 
vamos conseguir isso. Mas, enquanto não chegamos 
lá, é importante a atuação e o trabalho do TSE.

Como disse o Senador Mozarildo, já foram proibi-
das as camisetas, show business e agora está na hora 
de proibir os carros de sons também, Srª Presidente. 
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Lá em Rondônia, as ruas estão cheias de filas, motos 
de som, carros de som, senão bastasse aparecer um 
avião de som, um avião amarrando caixa de som, so-
brevoando as cidades, fazendo propaganda política. 
Onde é que nós chegamos!

Ora, é preciso realmente nós reestudarmos o que 
nós queremos com relação a nossa política. Talvez o 
financiamento de campanha pública seja a solução para 
que tenhamos as pessoas disputando com igualdades 
de condições. Enquanto um faz propaganda política 
de bicicleta, o outro faz propaganda política de avião. 
Essa não é a democracia que nós esperamos para o 
nosso País. Queremos uma democracia na qual a po-
pulação possa escolher os seus representantes, seja 
no Legislativo, seja no Executivo, pessoas que tragam 
idéias, pessoas comprometidas com os nossos Esta-
dos, com o nosso País. 

Então, venho aqui nesta tarde de hoje colocar 
principalmente para o povo de Rondônia que não se 
deixe abater pelas pressões, pelas ameaças e pelas 
perseguições de Governos. Nós estamos num Esta-
do democrático. A nossa democracia é para valer e é 
forte. Somente por meio da democracia vamos poder 
melhorar o nosso Estado de Rondônia e continuar 
melhorando o nosso Pais. 

Era isso que eu tinha a tratar nesta tarde de hoje, 
Srª Presidente.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
- SC) – Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento. Co-
adunamo-nos com a idéia do voto livre, da força do 
voto, sobre o que já nos manifestamos, e também da 
organização social e política do Brasil. Concordo ple-
namente com a sua preocupação acerca dessa disci-
plina. Ontem, fiz um breve pronunciamento, justamente 
pela sua posição. Parabenizo-o. Temos certeza de que 
os excessos eleitorais serão verificados prontamente 
pelo nosso eleitor.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT - RO) – Sem dú-
vida. Pelo nosso eleitor e também por aqueles que 
estão conduzindo o processo eleitoral. É importante 
que eles estejam todos atentos, para que tenhamos 
uma eleição tranquila, sem abuso do poder econômico, 
sem compra de votos. Esse é o desejo da maioria da 
população brasileira. Infelizmente, temos ainda uma 
parcela da população um pouco desinformada que se 
deixa valer dessa prática tão maldosa, que é distorcer 
a nossa política brasileira.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Senador, aproveito a oportunidade para convidá-
lo a assumir a Presidência dos trabalhos. (Pausa.)

A Sra. Níura Demarchi deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Concedo a palavra à nobre Senadora Níura Demar-
chi, do PSDB de Santa Catarina.

A SRª NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, presentes 
neste nosso plenário, em tardes de discussões impor-
tantes das quais nós, principalmente eu, como Suplen-
te deste Senado e Titular neste momento, faço voz do 
meu Estado de Santa Catarina e me posiciono com 
a força do povo catarinense, mas no sentido também 
de exercer a minha função política, que a Constituição 
Federal me dá esse direito.

Hoje trago à tribuna, Sr. Presidente, um assunto 
muito importante. Existem questões que, pelo radicalis-
mo de alguns, deixam de ser discutidas racionalmente. 
O debate em torno da relação entre desenvolvimento 
econômico e proteção do meio ambiente é, sem dúvi-
da, uma dessas questões.

Embora ninguém, em sã consciência, seja favo-
rável à devastação total dos biomas, nem parcial - não 
podemos aderir ao extremismo conservacionista. Mas 
também não se pretende buscar nem acusar qualquer 
inimigo do ambiente, quem quer que proponha, para o 
tratamento do tema, uma diretriz divergente daquela 
que querem normalmente impor ao País e especial-
mente também aos agricultores brasileiros.

Até comentei, Sr. Presidente, com o Senador 
Eduardo Suplicy, que se pronunciou, que hoje eu traria 
aqui um tema muito parecido com o que ele fez com 
relação à reforma agrária. Quero estabelecer posições 
importantes sobre o que aconteceu no meu Estado de 
práticas em desenvolvimento sustentável. Mas, antes 
disso, quero salientar também que, muitas vezes, a po-
sição acerca da legislação ambiental ficou muito clara 
desde o ano passado quando se começou a discutir, 
na Câmara dos Deputados, os termos do novo Código 
Florestal Brasileiro.

As mais diversas organizações ambientalistas 
proclamaram sua discordância, o que é, sem dúvida, 
um direito na democracia, com grande alarde e re-
percussão nos jornais e na TV. O problema não está 
em se manifestarem, mas em o fazerem difundindo, 
muitas vezes, inverdades contra produtores rurais e 
acusando-os de desmatadores irresponsáveis, inimi-
gos do meio ambiente, negocistas voltados somente 
para o lucro.

A generalização, porém, é o caminho mais curto 
para essa situação. Se houve e há produtores rurais 
que desmataram e desmatam sem cuidado, a maioria 
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hoje tem consciência da necessidade, para a própria 
produtividade, da manutenção de áreas preservadas. 
O debate que se pode fazer é sobre a proporção de 
áreas de preservação nas propriedades rurais, em 
particular nas de pequeno porte.

As antigas exigências do Conama eram certa-
mente exageradas, porque inviabilizam a atividade 
do pequeno produtor rural, impondo-lhe a utilização 
de fração mínima e sem economicidade.

Foi por isso mesmo que, em Santa Catarina, 
Estado cuja estrutura fundiária tradicional tem o pre-
domínio do minifúndio, adiantou-se ao Governo Fe-
deral e aprovou-se o Código Florestal Estadual, que 
foi entregue no Congresso Nacional, Sr. Presidente, 
pelo então Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, Deputado Jorginho Mello, 
acompanhado de vários Parlamentares, acompanha-
do das organizações fortes do nosso Estado, do qual 
foram retirados esses exageros e no qual se chegou 
a um saudável equilíbrio.

O Senador Raimundo Colombo – vale aqui lem-
brar por sua grande força – e eu, como Secretária 
de Desenvolvimento Regional na minha região pelo 
Governo de Estado, tivemos várias oportunidades de 
participar das discussões em nosso Estado acerca do 
Código Florestal Catarinense, das várias audiências 
públicas envolvendo toda a comunidade e contribuin-
do também para a decisão da Assembleia Legislativa 
do Estado.

O Código Florestal de Santa Catarina é fruto da 
própria realidade de uma população que se preocupa 
muito com o meio ambiente. A agropecuária catarinen-
se é consciente de que o modus operandi de quem 
produz alimentos deve ser sempre ajustado e para isso 
precisa avançar em conhecimento e profissionalismo, 
investindo em pesquisa, extensão e capacitação.

Foi pela primeira vez que tivemos uma ampla dis-
cussão envolvendo todos os setores e o denominador 
comum foi a importância para o nosso Estado em conci-
liar produção e preservação, que é o grande tema hoje 
nacional e acredito ser o grande tema internacional. 
Isso é o globo que está falando, é o planeta.

Em maio de 2007, foi criado pela Lei Complemen-
tar nº 381, no Estado de Santa Catarina, a Secretaria 
do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentá-
vel – SDS, que é um órgão de regulação responsável 
pela formação de políticas públicas relacionadas à 
economia e ao meio ambiente, faz parte da nova es-
trutura da administração pública estadual, como tam-
bém tem a função de fomento ao crescimento econô-
mico e à concessão de outorga de uso das águas do 
nosso Estado.

A utilização dos recursos hídricos é, sem sombra 
de dúvida, um dos temas mais importantes dentro da 
consolidação da nova lei, do novo Código Ambiental 
do Brasil.

E a interação da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável possibilitou a aprovação do Código Am-
biental, com a participação de todos os atores envol-
vidos, com representantes de segmentos da agricul-
tura familiar, patronal e da sociedade civil. E as ações 
desenvolvidas tornaram essa secretaria também um 
órgão estratégico do Governo.

Os recursos federais, Sr. Presidente, transferidos 
a essa secretaria, foram revertidos à sociedade em 
projetos vinculados ao Fehidro, ao Fepema, cujas apli-
cações totalizaram inclusive 24 milhões relativos aos 
planos municipais de saneamento, reorganização do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente, e que também 
foi promovida, transformando o Conselho do Estado 
do Meio Ambiente em um fórum de debates ambien-
tais catarinenses, cabendo citar algumas decisões que 
considero extremamente importantes.

Uma delas, a resolução que permitiu o reaprovei-
tamento das áreas de fundição e da torta de polimento, 
ambos resíduos industriais de grande toxicidade. Tam-
bém ficou definido o conceito de campos e altitudes 
para o nosso Estado, citando ainda a Resolução nº 3, 
de 2009, que estabeleceu o prazo para o cadastramen-
to das atividades de reflorestamento nas pequenas 
propriedades rurais, e, por último, a constituição de 
grupo de trabalho multidisciplinar com vistas à elabo-
ração de listagem das espécies vegetais ameaçadas 
de extinção no território catarinense.

O Governo e a sociedade estão trabalhando em 
prol de um desenvolvimento sustentável e equilibrado. 
Vale ressaltar, Sr. Presidente que aqui também houve 
um pronunciamento muito forte da Senadora Selma 
Elias, grande defensora do projeto Microbacias, soli-
citando aprovação do Congresso Nacional, especial-
mente do Senado, de um empréstimo do BID para que 
possamos implementar inclusive o Microbacias 3 no 
Estado de Santa Catarina. Mas quero relatar aqui uma 
situação do que o Microbacias 2 trouxe para o Estado 
em termos de desenvolvimento sustentável.

Saliento, então, que o projeto Microbacias 2, em 
que os catarinenses com a coordenação da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura in-
corporam os resultados alcançados e as experiências 
obtidas com o Microbacias 1 no âmbito da conservação 
do solo e da água, contudo, ampliaram as estratégias 
de trabalho, visando valorizar o capital humano das 
comunidades rurais e incentivar a dimensão social e 
econômica do desenvolvimento sustentável.
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Estão sendo considerados os aspectos econô-
micos do projeto, criando assim oportunidades de 
ocupação e de geração de renda. O que se busca 
é a agregação de valores e a melhoria da qualidade 
dos produtos e serviços ofertados pelos agricultores 
familiares e a atual formação de redes de comerciali-
zação e outras formas organizacionais que criaremos 
uma escala competitiva no mercado e reduziremos 
os custos.

O que se pretende com projetos desse tipo é 
uma maior valorização da história e da cultura das 
comunidades. E hoje, através das associações de 
administração do Microbacias de cada comunidade, 
aquelas comunidades muito longínquas muitas vezes 
no setor rural, pretende-se trabalhar com essa cultura 
da comunidade, com suas raízes, para que o homem 
do campo realmente permaneça no seu local. Isso é 
reforma agrária.

O Microbacias 2 pretende englobar 879 microba-
cias hidrográficas, o que representa 52% das existentes, 
beneficiando 105 mil famílias rurais nelas residentes.

Suas principais metas são o manejo e a con-
servação dos recursos naturais na melhoria da renda 
das famílias e justamente na melhoria das habitações 
rurais, inclusive na melhoria do saneamento.

Santa Catarina também dá exemplos no desen-
volvimento de ações no campo de educação ambiental. 
E aqui quero ressaltar, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
a educação ambiental tão importante para os futuros 
produtores do Estado brasileiro. A Secretaria de Edu-
cação possui em sua estrutura o Centro de Educação 
Profissional, ou seja, Sedups, dos agrotécnicos, em 
que os estudantes participam de atividades de aprendi-
zagem distribuídas em práticas de campo, desenvolvi-
mento de projetos com metodologias voltadas para as 
áreas de pecuária, meio ambiente, educação florestal, 
agronegócios, promovendo uma educação que visa a 
formação do trabalhador do campo, fundamentada em 
princípios de sustentabilidade, integrando a produção 
com a preservação do meio ambiente. No ensino fun-
damental, é um projeto extraordinário. A Secretaria de 
Educação desenvolve uma experiência pedagógica na 
modalidade escola itinerante nos acampamentos do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Outras ações diversas, como a aprovação da 
política estadual de mudanças climáticas globais – e 
Santa Catarina tem sido alvo das intempéries fortís-
simas que acontecem em todo o nosso sistema, mas 
especialmente em Santa Catarina, nos últimos dois 
anos, teve que enfrentar situações bastante difíceis... 
E quanto a essa política estadual de mudanças climá-
ticas globais, também houve a instalação do Fórum 
de Mudanças Climáticas Globais. E a participação de 

representantes do Estado inclusive na 15ª Conven-
ção do quadro das Nações Unidas sobre a mudança 
do clima, que foi realizada em Copenhagem, que veio 
demonstrar a política equilibrada de nosso Governo 
em prol do desenvolvimento sustentável.

Nossa agropecuária, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, continua tendo na diversidade de atividades e 
sistemas de produção um dos seus pontos mais fortes 
que contribuem para a sua sustentabilidade. Mesmo 
em anos de crise para alguns produtos específicos, a 
soma de todos os elos das cadeias produtivas do se-
tor continua seu círculo virtuoso de contribuição para 
a geração de renda e empregos em todas as regiões 
de Santa Catarina, participando em mais de 60% das 
exportações do Estado.

Na produção vegetal e derivados, exportamos 
soja, milho, arroz, banana, maçã, erva-mate, fumo e 
outros produtos, perfazendo um total de US$892,934 
mil, nosso total geral de exportações que somam aí mais 
de US$5 milhões por ano. Na minha região, também, 
Sr. Presidente, produzimos banana, e o nosso Estado 
é o terceiro maior produtor nacional, inclusive, na rizi-
cultura, produzimos o arroz de muita qualidade.

E vejo, agora, também, Sr. Presidente, com uma 
preocupação e uma colocação muito sensata, partin-
do, aqui, para a questão da legislação ambiental, po-
sicionamento sensato e parecer sensato também do 
Relator da nossa legislação, aqui, do Deputado Aldo 
Rebelo, que vem sendo atacado, inclusive, pelos mili-
tantes que, até pouco tempo, condenavam a lei cata-
rinense. Há o entendimento de que as organizações 
não governamentais e Deputados ambientalistas de-
veriam observar mais o parecer sobre a reforma do 
Código Florestal, que foi apresentado em junho, pelo 
Deputado, pelo fato de o projeto prever a flexibiliza-
ção da legislação ambiental. Quando a gente fala de 
flexibilização, muitas vezes se toma essa palavra num 
sentido muito genérico.

Mas essa flexibilização tem uma evolução até 
caracterizada pela própria reforma agrária que existe 
até hoje e que vai se sustentando, melhorando, evo-
luindo. O próprio Código Florestal precisa dessa flexi-
bilização, de uma evolução consistente àquilo que o 
Brasil coloca em âmbito internacional. Então é preciso 
essa flexibilização da legislação ambiental, delegando 
mais poderes aos Estados e dispensando pequenos 
produtores de manter uma área de reserva legal em 
suas propriedades. 

Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza, Superin-
tendente de Conservação da WWF-Brasil, por exemplo, 
afirmou ser o documento um retrocesso que, se apro-
vado, resultará em mais desmatamento. Na verdade, 
acho que demonstra aqui a ignorância das particula-
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ridades das regiões e dos Estados, porque chamou 
de “temeridade” a delegação de responsabilidade às 
autoridades locais. Mais que isso, acusou as assem-
bleias legislativas de não serem comprometidas com 
o interesse coletivo, o que mostra seu desprezo pela 
própria democracia. Argumentos semelhantes foram 
apresentados por representante do Greenpeace no 
Brasil, Sr. Rafael Cruz, e pelo Deputado Federal Édson 
Duarte, do Partido Verde da Bahia. 

Já o Presidente da Comissão Especial que trata 
do novo Código Florestal, Deputado Moacir Michelleto, 
reconheceu que a lei não deve prever porcentagens 
predefinidas para o estabelecimento das reservas em 
todo o País, porque é preciso levar em conta as carac-
terísticas ambientais e econômicas de cada Estado. As 
Unidades Federadas, identificando suas áreas frágeis, 
segundo Michelleto, é que devem definir as frações e a 
localização de suas reservas e áreas de proteção. 

Michelleto apontou ainda a fragmentação da 
atual legislação, denunciou-a como ideológica, sem 
base científica, incoerente, ineficiente, que não pro-
tege o meio ambiente e dificulta o desenvolvimento. 
Para o Deputado, é preciso haver normas gerais da 
União relacionadas ao meio ambiente, mas cada Es-
tado deve poder elaborar os próprios zoneamentos 
econômicos-ecológicos, a partir do conhecimento de 
suas potencialidades e suas fragilidades. 

Veja-se, por exemplo, o caso do Município de 
Fraiburgo, a capital da maçã, em Santa Catarina. Ali 
se colhe 26% da produção nacional da fruta e metade 
da produção do Estado de Santa Catarina. Metade da 
receita do Município provém da agricultura, em que se 
destacam ainda a suinocultura, a avicultura e a pecuá-
ria, além da indústria de papel e celulose baseada no 
reflorestamento. A produção de frutas, principalmente, 
vem das pequenas propriedades agrícolas, que não 
podem ser lucrativas ou sustentáveis se atenderem às 
exigências da lei vigente. 

Mas Fraiburgo, pela presença da indústria papelei-
ra, é um exemplo de relevo também para o desmentido 
de outro mito dos ambientalistas: a idéia, originada de 
pura e simples desinformação, de que o reflorestamento 
por pinus ou eucaliptus dá origem a um “deserto ver-
de” onde nem passarinho sobrevive, e de que essas 
culturas perturbam o ciclo hidrológico. 

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo de 16 
de agosto, o eminente cientista José Goldemberg des-
mente categoricamente esse preconceito argumentan-
do que as técnicas florestais modernas superam esse 
problema, tanto que o próprio Protocolo de Kyoto, tão 
celebrado também pelos ambientalistas, autoriza seu 
uso para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Não gostamos de teorias conspiratórias, Sr. Pre-
sidente, mas cada vez mais me parece verossímil a 
versão, difundida em certos círculos nacionalistas, de 
que a histeria ambiental das organizações interna-
cionais voltada para os países em desenvolvimento 
ocultaria o propósito de conter o desenvolvimento da 
agricultura desses países, com o fito de garantir preço 
para a produção dos países avançados. 

Podemos ver como os Estados Unidos não con-
seguem colocar seu álcool etílico no mercado com 
preços competitivos com o etanol brasileiro, sem impor 
pesadas tarifas e cotas restritivas. O mesmo tende a 
se dar com grãos como a soja, cultivo que apresenta 
em Mato Grosso produtividade inatingível em outras 
regiões do globo.

E a verdade, nunca divulgada pelo militantes am-
bientalistas, é que o projeto em tramitação não abole 
os conceitos de reserva legal e de área de preserva-
ção permanente, mas apenas propõe sua adequação 
a cada região, considerando a diversidade dos biomas 
no País. A regra não pode ser uma só para a Amazônia 
e para o sul, por exemplo. 

É fundamental informar a população brasileira 
sobre a oportunidade das discussões em torno do 
novo Código Florestal e sobre a mistificação de que é 
alvo pela repetição de slogans mentirosos muitas ve-
zes. O desenvolvimento sustentável, equilibrado, com 
preservação ambiental sensata não passa somente 
pela militância verde. O aumento da riqueza e do bem 
estar da população brasileira que precisa ser retirada 
da pobreza e da miséria depende de encontrarmos 
esse caminho do meio, ou seja, esse equilíbrio tão 
importante para o País.

Finalizando, quero citar, Sr. Presidente, duas pes-
soas que participaram dos nossos debates em Santa 
Catarina. O primeiro que vou citar participou, inclusive, 
da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, é 
filho de Jaraguá do Sul e fez todo um trabalho na nossa 
região. Quero citar o Dr. Leonardo Papp, que tem uma 
posição muito importante. Ele é professor universitário 
de Direito Ambiental e faz toda uma caminhada desse 
novo propósito da política ambiental no nosso País, 
inclusive com toda uma gama de jovens acadêmicos 
que estudam não só o Direito, mas tantas outras áreas 
tecnológicas que trazem estudos científicos avançados 
acerca da situação ambiental.

Então, Leonardo Papp diz:

Ou todos ganhamos ou todos perdemos. 
Por isso, não há como ignorar a realidade 
quando se trata de discutir legislação ambien-
tal, sob pena de ficar desprotegido o próprio 
meio ambiente (o que é inadmissível no atual 
estágio da humanidade) e, ao mesmo tempo, 
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não garantir dignidade para as pessoas (fun-
damento último da própria humanidade).

Então, quando nós ficamos, muitas vezes, jogan-
do a questão ambiental contra os nossos produtores e 
agricultores, nós temos que ver realmente a questão 
do fundo de verdade pela dignidade não das classes, 
mas pela dignidade da pessoa, e tem que ser a pes-
soa em primeiro lugar.

E a segunda posição que eu gostaria de registrar 
é do Dr. Airton Spies, nosso diretor do Instituto Cepa 
de Santa Catarina, grande estudioso, estudioso inter-
nacional e também especialista da área que demonstra 
que, em Santa Catarina, “a sociedade entendeu que 
era preciso novo marco regulatório que fosse capaz de 
melhorar a relação do homem com o meio ambiente. 
O novo Código Ambiental busca criar condições para 
que a preservação dos recursos naturais ocorra de fato, 
estabelecendo exigências e soluções inteligentes que 
possam ser implementadas. O Código que beneficiar 
o meio ambiente que interessa a toda a sociedade. 
Não é um código para beneficiar apenas os agriculto-
res, mas, sim, para propiciar o desenvolvimento com 
sustentabilidade.

A situação anterior ao Código era que, se fosse 
cumprida a legislação federal, mais de trinta mil pro-
priedades rurais estariam inviabilizadas economica-
mente, e o resultado disso era que, ao invés de ter-
mos mata ciliar adequada na beira dos rios, riachos e 
lagos, não tínhamos proteção nenhuma. Agora, com 
o novo código, a área definida como mata ciliar deve-
rá ser cercada e a natureza de Santa Catarina ficará 
com uma área muito mais protegida, mas dentro de 
limites factíveis.

Outro aspecto fundamental é que haverá paga-
mento por serviços ambientais, para que as pessoas 
que se beneficiam da água limpa e da biodiversidade 
preservada por quem gera esses benefícios paguem 
por eles de forma justa. No embate das questões am-
bientais, é necessário que a razão, o conhecimento 
técnico e científico prevaleçam sobre as paixões e o 
radicalismo ideológico. Só assim poderemos atingir 
o desenvolvimento sustentável. É isso que se busca 
com as mudanças e a modernização da legislação 
ambiental”.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dora, eu gostaria de ter um aparte de V. Exª.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 
quero parabenizá-la pelo pronunciamento. Aliás, os 
poucos pronunciamentos de V. Exª que tive a honra 
de assistir são de um equilíbrio importantíssimo. Com 
esse tema que V. Exª abordou, eu fico realmente sa-

tisfeito, porque, de repente, o modismo, uma ideolo-
gia – não tenho medo de dizer –, comandada de fora 
para dentro... O que são o Greenpeace, o WWF? São 
organizações não governamentais com sede na Ho-
landa, na Europa, enfim, que não têm nada a ver com 
a realidade do Brasil. Aí criam filiais aqui, pagam mui-
to bem aos seus voluntários, produzem relatórios... 
Basta ver o recente relatório do IPCC, que depois foi 
corrigido. Não há seriedade nessa questão e não há, 
sobretudo, interesse real com relação ao Brasil. E V. 
Exª coloca muito bem: quando se fala em delegar para 
os Estados, os Estados são suspeitos. Como se só o 
Governo Federal, com seus tecnocratas associados às 
ONGs, tivessem o dom de acertar. Nós que estamos 
nos nossos Estados, que sabemos das nossas reali-
dades, somos proibidos de dizer o que é certo para 
nós. Nossa receita não serve. Nós somos suspeitos. 
Nós, da Amazônia – não é, Senador Acir? –, somos 
pintados no resto do Brasil como um bando de para-
nóicos que vivem derrubando as matas por derrubar; 
pensa-se que a população da Amazônia é constituída 
de criminosos. Então, 25 milhões de brasileiros que es-
tão lá e só recebem determinação do que não se pode 
fazer na Amazônia, nunca do que se pode fazer e como 
se pode fazer. No caso da reserva legal, por exemplo, 
inicialmente, o próprio Governo Federal levou para a 
Amazônia famílias e mais famílias, assentou no meio 
da mata e o pré-requisito para que elas passassem a 
ser donas daquela terra era desmatar, desmatar tudo. 
Não era desmatar vinte ou trinta por cento, não. En-
tão, depois se estabeleceu 20%, 50%, e hoje é 80% 
da reserva legal na Amazônia. Quer dizer, como um 
pequeno produtor, por exemplo, que tem cem hectares 
ou mil hectares que seja vai viver explorando apenas 
20% da sua área? E quais são esses 20%? Então, aí 
é que eles não querem que possam as secretarias 
do meio ambiente, as fundações do meio ambiente, 
elas, sim, identificar, fazer o seu georreferenciamento 
e dizer o que pode e onde pode ser feito. Eu entendo 
claramente e não tenho receio de dizer... Aliás, é mui-
to simbólico que o relatório dessa lei que esteja em 
tramitação tenha sido feita por um comunista. O De-
putado Aldo Rebelo é do Partido Comunista do Bra-
sil, do PCdoB. Então, não podem nem dizer que ele é 
um ruralista, que ele está a mando dos proprietários, 
mas estão dizendo. Infelizmente, estão dizendo. Ele é 
um homem que tem, acima de tudo, um espírito na-
cionalista e conhece as regiões. O Estado de V. Exª é 
um exemplo, como V. Exª colocou, de minifúndio. Eu 
estive lá em 2003, presidindo a CPI das ONGs, a Co-
missão Temporária Externa do Senado que cuidava 
da questão indígena, porque estavam levando índios 
do Paraguai para colocar em Santa Catarina, dizendo 
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que eram índios que estavam lá, e tomar proprieda-
des adquiridas do próprio Governo por proprietários 
que já estavam na segunda, terceira, quarta geração. 
Vi, lá em Rondônia, o absurdo da reserva dos Cintas 
Largas. Então, este Brasil precisa ter altivez. Não se 
pode deixar comandar por ONGs. Na verdade, es-
sas ONGs são as caravelas modernas. Antigamente, 
eram as caravelas que vinham pra cá, a mando dos 
europeus, para roubar a gente; agora, são as ONGs. 
V. Exª disse que não é adepta de teoria conspiratória, 
que pode ser que eles não estejam fazendo isso... Eles 
estão fazendo isso, propositadamente, para atrasar o 
nosso desenvolvimento, sim. Eles estão arranjando 
todo meio... E o pior é que encontram repercussão 
aqui; repercussão da grande imprensa, repercussão 
naqueles ideólogos ou ambientalistas – eu não sei 
nem quem não o é. Quem não é ambientalista neste 
mundo? Quem não vive no meio ambiente. E quem 
não vive no meio ambiente? Não conheço nenhum pa-
ranóico que seja contra meio ambiente. Mas eles, que 
moram em Ipanema, na Avenida Paulista, etc., querem 
dizer para nós como devemos agir lá em Santa Cata-
rina, lá em Roraima, lá em Rondônia. Então, eu quero 
parabenizá-la pela coragem do seu pronunciamento e 
me solidarizar com o Deputado Aldo Rebelo, que está 
sofrendo uma campanha difamatória, eu diria até, por 
causa do seu relatório. Eu quero dizer que é preciso 
que nós tenhamos a coragem de destoar desse co-
mando ideológico, que tem uma vertente comercial de 
interesses internacionais.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Se-
nador, fico muito contente pelo seu aparte, pelo seu 
pronunciamento, fazendo essa parceria de pensamento 
à altura da sua conduta.

Há pouco tempo que estou aqui, há pelo menos 
40 dias, participando do Senado Federal, mas co-
mungando de ideais, e não ideais fraudulentos, muito 
pelo contrário, ideais da democracia, porque eu nasci 
no espírito democrático. Fomos educados no espírito 
democrático, e o Estado de Santa Catarina tem essa 
profusão realmente de tratar as coisas com muita de-
mocracia, muito debate e, na verdade, não ter medo, 
ter coragem de se posicionar. E o senhor faz essa bri-
lhante colocação de que nós devemos ter coragem. 
E a coragem do Deputado Aldo Rebelo representa a 
coragem que o Congresso Nacional deve ter.

Nós, como representantes na Câmara Alta, que 
é a grande protetora da nossa Constituição Federal, 
e, ao mesmo tempo, a Câmara Federal, que recebe 
todas as demandas do povo brasileiro, temos que ter 
essas vozes de posicionamentos divergentes, por-

que é na divergência que se constrói este País, e é 
no posicionamento divergente que nós encontramos 
inclusive uma juventude que vai alavancar e nos aju-
dar a construir um país de desenvolvimento, de uma 
nova era, de conhecimento e de serviço para toda a 
humanidade.

Nós temos hoje grandes exemplos, e quero aqui 
ressaltar uma situação de Jaraguá do Sul. Quando da 
legislação, nós íamos penalizar, inclusive pela instru-
ção normativa, Resolução do Conama, um Município 
específico de Maçaranduba, região norte catarinense, 
próxima a Joinville, próxima a Jaraguá do Sul, próxima 
a Blumenau, setor forte na indústria, mas também mui-
to forte na área rural e também na produção agrícola. 
Viemos a Brasília, ao gabinete da então Ministra Marina 
Silva, a qual quero sempre parabenizar pela suas po-
sições. Ela nos recebeu em seu gabinete, abertamen-
te, para um diálogo em que nós mostramos realmente 
que Maçaranduba é exclusivamente agrícola, além de 
Agronômica, que é uma outra cidade muito forte, e que, 
dos 100% da produção do Estado de Santa Catarina – 
ela é inclusive chamada de capital, a Capital do Arroz 
do Estado é Maçaranduba, é esse Município –, nós 
teríamos, pela legislação do afastamento das áreas de 
córregos, pequenos rios, enfim, dos 30 metros, dentro 
da legislação normal que está em vigor no nosso País, 
nós teríamos uma redução de 65% das propriedades 
agrícolas da rizicultura. Ou seja, Maçaranduba como 
Município deveria fechar as suas portas. Imagine 65% 
de redução naquilo que existe, Sr. Presidente, há pra-
ticamente 100 anos no nosso Estado!

Esse Município se originou pela prática do cultivo 
agrícola. E quero dizer que, a partir de 1980, foram feito 
estudos no Estado, pela Epagri, pelo Instituto Cepa e 
outros institutos sérios do Estado de Santa Catarina, 
de que, a partir da década de 80, não se ampliou a 
propriedade rural. Muito pelo contrário, as novas tec-
nologias aceleraram a produção sem que com isso se 
ampliasse o território de produtividade. Quer dizer, não 
se invadiu área nenhuma, não se passou por cima de 
córregos e rios, e está lá uma grande produção cata-
rinense com apoio da tecnologia, da ciência. Então, 
acho que o bom senso deve prevalecer entre todas 
as partes.

Agradeço, Sr. Presidente, o tempo que me foi dis-
ponibilizado na tarde de hoje e agradeço à Presidên-
cia de V. Exª, que sempre conduz a Mesa com tanta 
excelência e tanta força.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Eu é que a cumprimento, Senadora, pelo tema que 
traz hoje, principalmente defendendo a flexibilização. 
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Cada Estado sabe muito bem o que tem de fazer com 
as suas terras e com a sua produção. O que se plan-
ta em Santa Catarina não é o que se planta em Ron-
dônia, que é diferente do que se planta em Roraima. 
Temos de observar e aprender a respeitar a natureza. 
Fala-se tanto em cuidar do meio ambiente, mas não 
se respeita a natureza, fazendo com que cada Esta-
do possa administrar a sua produção agrícola, que é 
muito importante.

Entendo que o trabalho do Deputado Aldo Rebelo 
foi imparcial. Ele viajou pelo País inteiro e fez audiên-
cias públicas em vários Estados. Esteve no Estado de 
Rondônia, ouviu os agricultores, ouviu os recém-as-
sentados de uma reforma agrária e ouviu fazendeiros. 
Assim como fez em Rondônia, fez em vários cantos 
do País. E daí veio esse Código Florestal, que é muito 
importante para o desenvolvimento.

E é fato: há muita gente querendo frear o desen-
volvimento do Brasil, querendo frear a produção agrí-
cola, a produção de grãos, a produção de alimentos 
que acontece em nosso País. Não podemos, eviden-
temente, deixar que isso aconteça.

Por isso, cumprimento V. Exª pelo brilhante pro-
nunciamento desta tarde.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Eu a convido para novamente assumir os trabalhos, 
por gentileza.

Neste momento, concedo a palavra ao nobre 
Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima, 
também da região amazônica. A região amazônica 
corresponde a 60% do território nacional, e querem 
segurar o desenvolvimento da Amazônia de qualquer 
jeito, não é, Senador?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Senador Acir, Senadora Níura, 
quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que eu vinha hoje 
falar de um outro assunto, mas, pela manhã, recebi 
um telefonema de uma pessoa do meu Estado, Ro-
raima, pedindo, pelo amor de Deus, que eu arranjasse 
R$80,00 para ela fazer um exame de ultrassonogra-
fia, porque teve um quadro de dor abdominal intensa 
– portanto, um quadro suspeito de abdome agudo, 
possivelmente apendicite ou outra coisa parecida –, 
e o médico que fez o atendimento no pronto-socorro, 
lógico, deu um antiespasmódico, um analgésico e pe-
diu esse ultrassom. Pois bem. Lá no pronto-socorro, o 
ultrassom não estava funcionando; no hospital anexo 
do pronto-socorro, agendaram para fazer o ultrassom 

em setembro. Ora, se é um caso de emergência, se 
ele for fazer em setembro, das duas uma: ou ele já 
morreu ou está muito mal.

Então, eu fico pasmo de ver. Nós temos aqui abor-
dado essa questão dos serviços públicos de saúde. 
No Brasil todo é ruim, mas, no meu Estado, lamenta-
velmente – lamento como roraimense e como médico 
dizer isso –, está um caos total. Esse é um exemplo. 
Como uma pessoa é atendida em uma emergência, é 
pedido um ultrassom, e esse ultrassom – estamos em 
agosto, dia 26 de agosto – é marcado para setembro? 
E a pessoa tem que correr atrás e pagar um ultrassom 
particular. Como essa pessoa não tem, ela acha que, 
até pela amizade que tem, pode pedir para um político, 
um amigo e tal. E é minha amiga essa pessoa. 

Agora, fui ver como estavam os recursos da saúde 
no meu Estado, de 2007 para cá, quando o atual Go-
vernador assumiu – ele era Vice-Governador, morreu o 
Governador, ele assumiu. Levantei, de maneira rápida, 
os recursos tanto federais quanto recursos próprios do 
Estado que o Estado tem a obrigação de colocar na 
saúde. De 2007 até o dia 13 de julho – portanto, tem 
um mês fora –, foi repassado para a saúde 1 bilhão, 
119 milhões, 243 mil reais.

Então, o dinheiro não é o causador desse pro-
blema. O que é o causador desse problema é a má 
gestão do Governador, que realmente não prioriza as 
questões da saúde. Denunciei aqui e já encaminhei ao 
Procurador-Geral da República a maracutaia, o roubo 
que estão fazendo na saúde do meu Estado. Medica-
mentos que estão por vencer daqui a seis, sete, oito 
meses eles já descartam e, no outro dia, fazem compra, 
sem licitação, dos mesmos medicamentos com prazo 
também curto de validade, o que é um flagrante roubo. 
E, enquanto isso, a população não tem o atendimento 
para fazer uma ultrassonografia para ter um diagnós-
tico de um quadro de abdômen agudo ou de uma dor 
abdominal que precisa ser esclarecida.

Isso me revolta muito, porque tenho dito que rou-
bo em qualquer área tem de ser condenado, mas rou-
bo na área de saúde é realmente um crime hediondo, 
tanto que apresentei um projeto aumentando a pena 
para os casos de corrupção na área de saúde e na 
área de educação. 

Deveríamos estender para outras áreas, mas 
nessas duas áreas, é como você tirar o remédio do 
doente, você tirar um aparelho de que o doente pre-
cisa, ou tirar o professor ou um equipamento escolar 
para impedir a educação de uma criança.

Mas a saúde no meu Estado está, em todos os 
aspectos, terrível. Não é porque o Secretário de Saú-
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de não seja uma pessoa competente não. Ele é com-
petente. O Secretário de Saúde já foi Secretário outra 
vez, foi Deputado Federal, é um bom médico, mas 
de que adianta ter uma boa pessoa se você não tem 
as condições de administrar direito, se o Governo faz 
das verbas que manda para a saúde um mecanismo 
de roubar, jogando fora remédio e comprando o mes-
mo remédio em seguida, sem licitação, dizendo que é 
uma emergência? 

E aqui há um caso mais grave. O Senador Au-
gusto Botelho, médico também, deu uma entrevista ao 
jornal Folha de Boa Vista, anteontem: “Senador Augus-
to Botelho lamenta atraso na construção de hospital 
público”. Palavras dele:

“Lamento que tenha acontecido o atraso 
nas obras do hospital, porque até seu pleno 
funcionamento vai demorar entre dois e três 
anos”. A afirmação é do senador Augusto Bote-
lho (PT) que, observando ser a construção da 
unidade hospitalar na zona oeste de Boa Vista 
[...] [que é a zona mais pobre, mais distante, 
portanto, do Hospital Geral, que fica no centro 
da cidade] uma das principais promessas na 
campanha eleitoral deste ano [...]. 

Todos – principalmente o atual Governador – 
fazem essa promessa. Mas o mais importante é que 
R$16 milhões já estão na conta do Governo do Esta-
do desde fevereiro – segundo as palavras do Senador 
Augusto Botelho, que foi o autor da emenda que levou 
esses recursos para a construção do hospital. O que 
o Governador fez? 

Está com esse dinheiro em caixa, com certeza, 
de alguma forma, fazendo caixa e usando o dinheiro de 
outra forma, e só agora, às vésperas da eleição, lançou 
a licitação para começar a construção do hospital.

Portanto, R$16 milhões estão na conta do hos-
pital, sendo que R$6,4 milhões já estão disponíveis, e 
a metade foi depositada em 5 de fevereiro, e a outra 
metade, no dia 5 de março.

Então veja, Senadora, se nós contarmos feve-
reiro e março, nós estamos no final de agosto, esse 
dinheiro está lá, parado, para dizer a palavra mais 
suave – parado – , e, enquanto isso, a população da 
área oeste de Boa Vista, que pega os bairros de Pin-
tolândia e os vizinhos, tendo que se deslocar de ma-
drugada, as mulheres para ter neném, ou uma pessoa 
com um quadro grave, tendo que se deslocar para o 
centro da cidade. 

Dinheiro, que é o mais difícil nessa hora, o Se-
nador Augusto Botelho conseguiu, através de suas 

emendas parlamentares, colocar lá. Está lá. Não está 
só aqui no Ministério para ser empenhado não. Está 
liberado. Duas parcelas estão liberadas, e estão lá, 
mofando. 

Enquanto falta, citei no início do meu pronuncia-
mento, um equipamento para fazer um ultrassom, que 
é um exame que hoje é banal, qualquer consultório 
médico tem um aparelho de ultrassom hoje em dia, e 
o Governo do Estado tem que obrigar as pessoas po-
bres a recorrer aos seus amigos para fazer um exame 
de ultrassonografia.

Eu quero registrar isso, mais uma vez, indigna-
do e pedir ao Ministério da Saúde que fiscalize. Esse 
recurso para a construção desse hospital é dinheiro 
federal, que está lá, à disposição do Governo do Es-
tado e que, portanto, não pode ficar à vontade do Go-
vernador, para fazer o que quer. 

Ele teria a obrigação de, quando esse dinheiro 
chegasse lá, a licitação já estar feita e ele começar a 
obra. Mas, não. Ele está muito mais preocupado com 
festas, com outras coisas e com a gastança que ele 
está fazendo na campanha para se reeleger – aliás, 
não, para se eleger pela primeira vez, porque ele não 
foi eleito, ele é substituto, assumiu no lugar do que foi 
eleito. E eu lamento que quem tenha que pagar o pato 
seja justamente a população, e pior ainda: numa área 
tão importante para qualquer ser humano, que é na 
área da saúde.

Então, quero pedir a V. Exª que autorize a trans-
crição dessa matéria com a entrevista do Senador Au-
gusto Botelho e também do quadro que demonstra os 
recursos à disposição da saúde em Roraima e que não 
espelham a realidade dos serviços que são prestados 
à população. E pior: os médicos estão mal pagos, os 
médicos não têm atenção. Os outros servidores da 
área de saúde, todos eles, todos os funcionários da 
área de saúde estão realmente descontentes, seja 
com os salários, seja com as condições de trabalho. 
E é preciso, portanto, fazer um verdadeiro parto para 
fazer uma nova saúde no Estado de Roraima.

Espero que agora, no dia 3 de outubro, o eleitor 
de Roraima pense na sua saúde e mude esse quadro 
lamentável que está instalado atualmente.

Muito obrigado a V. Exª.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Níura 
Demarchi.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB – 
SC) – Senador Mozarildo Cavalcanti, eu o parabenizo 
pelo seu pronunciamento. É recorrente essa preocu-
pação, acredito que em várias partes do nosso País, 
até porque é uma questão de Estado. E o senhor, com 
um olhar de estadista, neste Congresso Nacional, 
sabe que à função de Estado é inerente a educação, 

a saúde e a segurança pública do nosso País. Então, 
parabenizo V. Exª.

Será acolhido seu pedido, conforme o Regimen-
to da Mesa. 

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB 
– SC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 
minutos.) 
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 11 minu-
tos e encerra-se às 16 horas e 26 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

RR) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da 
União o Aviso nº 119-Seses-TCU-2ªCâmara, na ori-
gem, informando o provimento do pedido de reexame 
do Acórdão 1.068/2009-TCU-2ªCâmara e recomen-
dações à entidade interessada, as Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – Eletrobrás.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 31 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 119-Seses-TCU-2a Câmara

Brasília-DF, 24 de agosto de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
no TC 007.658/2008-0, pela 2ª Câmara desta Corte na 
Sessão Extraordinária de 24-8-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, Benjamin Zymler, Presidente 
da 2 a Câmara.

Ata da 151ª Sessão, não Deliberativa, 
 em 30 de agosto de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Papaléo Paes e Paulo Paim
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Concedo a palavra, como primeiro orador inscrito, 
ao Senador Papaléo Paes, do PSDB do Amapá.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sr. Senador Alvaro Dias, grande amigo, a quem 
agradeço pela permanente consideração e atenção que 
me dá dentro do PSDB – muito obrigado, Senador! –, 
e o meu grande colega, querido e respeitado por todos 
nós, Mozarildo Cavalcanti.

Sr. Presidente, daqui a pouco, vou ler um pro-
nunciamento, mas, antes, eu queria fazer algumas 
considerações sobre a minha presença no Município 
de Laranjal do Jari, onde ocorreram alguns fatos extre-
mamente interessantes. E, para quem gosta de ouvir 
certas coincidências da vida, vai gostar.

Sr. Presidente, Laranjal do Jari fica situado no ex-
tremo sul do Estado do Amapá, divisa com Almeirim, 
separado pelo rio Jari. O Projeto Jari, do outro lado, 
dava emprego àqueles moradores de Laranjal do Jari. 
E, naquela época, Laranjal do Jarí era praticamente 
uma cidade dormitório da produção de Almeirim, no 
Pará. 

Essa realidade já está completamente supera-
da. Hoje, Laranjal do Jari, para V. Exª ter uma ideia, 
tem cerca de 25 mil eleitores, já superpopuloso e 
vive, realmente, uma situação de dificuldades. O que 
acontece?

Depois vou tecer alguns comentários outros. O 
que acontece é que tanto o Oiapoque quanto Laranjal 
do Jari, que ficam nos extremos do Estado, são com-
pletamente esquecidos pelas autoridades, principal-
mente do Executivo.

Então, abre-se um espaço muito grande para 
que, nas campanhas políticas, as pessoas se dirijam 
à Laranjal do Jari para fazerem promessas e mais pro-
messas e mais promessas. É candidato a Deputado 
Federal dizendo que vai asfaltar, que vai construir; é 
candidato a Senador dizendo que vai asfaltar, que vai 
construir. Ou seja, jogam mentiras em cima de menti-
ras na população, para que ela, acreditando naquilo, 
vote naqueles candidatos.

Mas quero fazer um esclarecimento sobre algo 
que vejo muito nesta campanha, Senador Mozarildo: 
candidato ao Legislativo fazer discurso como se fos-
se do Executivo. “Eu vou construir, eu vou asfaltar, eu 
vou abrir estradas!”. Todo candidato ao Legislativo, ou 
seja, Deputado Federal, Estadual e Senador, que falar 
isso está mentindo para o povo. Quem pode construir, 
levantar prédios, escolas, hospitais, construir estradas, 
enfim, asfaltar, é o Poder Executivo, ou seja, o Prefeito 
ou o Governador, e o Presidente da República.

Então, isso me deixa indignado, Senador Moza-
rildo. V. Exª é médico, e eu disse sempre que a minha 
conduta como médico é a mesma conduta como políti-
co. E, como político, assim como médico, eu não posso 
mentir. Se eu mentir para meu paciente, eu vou matar 
meu paciente. Se eu enganar a família do meu paciente, 
eu vou passar a ter uma família mais sofredora. Então, 
é por isso que eu não aguento essas mentiras.

E, aí, nas minhas atividades, nos meus discursos, 
eu sempre explico o que é o Poder Executivo, aquele 
que executa, que constrói; que o Legislativo é aquele 
que elabora as leis – o nosso caso aqui –, que fisca-
liza o Poder Executivo, que há medidas que podem 
ser tomadas só pelo Senado Federal, e outras coisas 
mais. Aí, vêm os marqueteiros e começam: “Mas, se 
o senhor não disser que vai construir, o senhor não 
ganha voto! Se o senhor não disser que vai asfaltar, o 
senhor não ganha voto!” Eu digo: Olha, dizem que, na 
política, o feio é perder. Mas, para mim, na política, o 
feio é perder a sua honra, a sua dignidade, a sua credi-
bilidade, enfim. E, realmente, a gente vê que, em cada 
campanha, parece que há um processo de hipnotismo 
do povo, que passa a acreditar em tudo o que ouve, 
perdendo aquele senso crítico de pensar: “Mas como é 
que o fulano, candidato a Deputado Federal, vem aqui 
e diz que faz tudo: que pode asfaltar, que pode edificar, 
que pode construir ponte, que pode construir estrada? 
Então, isso tudo é mentira. Tudo mentira.”

Mas, nessas situações, falando em Laranjal do 
Jari, quero dizer, Sr. Presidente, que o Amapá, que tem 
58% do seu território imobilizado como áreas de pre-
servação, seja para fins indígenas, parques, reservas 
biológicas e estações ecológicas, tem 58% imobilizado. 
E, quando recebeu imobilização da reserva ecológica 
do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, 
ele imobilizou uma grande área, que atinge os Municí-
pios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Pedra Branca 
do Amapari, Serra do Navio, Porto Grande, Calçoene 
e Oiapoque. Eles são drasticamente atingidos. E o que 
acontece em consequência disso? Essas terras a me-
nos para cada Município, imobilizadas, deixam de servir 
economicamente aos moradores daqueles Municípios. 
Mas o Governo Federal, quando baixou essa reserva 
do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, 
diz em decreto que haveria um processo de recom-
pensa, ou seja, nós teríamos uma recompensa pela 
imobilização dessas áreas, e essa recompensa está 
completando dez anos que ninguém recebe. 

Aí, lá em Laranjal do Jarí, você olha e vai com os 
oleiros. Senador Alvaro, não tem tabatinga melhor do 
que aquela para fazer tijolo, é algo assim, o tijolo cru é 
maravilhoso por causa da tabatinga, da matéria prima. 
Como é que aqueles homens fazem? As olarias são à 
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beira dos rios, eles mergulham para tirar a tabatinga 
sem nenhuma proteção, no máximo com uma tubu-
lação na boca para respirar, com a mão retiram tudo 
aquilo. Então, a que conclusão chegamos? Tivemos 
uma reunião com eles, e eles pediram o quê? 

Que o Governo do Estado ou a Prefeitura os aju-
dassem, mecanizando aquela extração. Se eles con-
seguissem mecanizar, se a demanda necessária para 
Laranjal do Jari, para as construções, é de cerca de 
um milhão de tijolos por mês, hoje, sem mecanização, 
só usando as mãos daqueles heróis, eles conseguem 
no máximo 200 mil. Então, mecanizando, alcançariam 
um milhão de tijolos. 

Fomos aos moveleiros do Laranjal do Jari. Ou-
tra lástima, Senador Mozarildo. Os moveleiros estão 
praticamente parados por causa da falta de certifica-
ção da madeira. Enquanto isso, no Estado do Pará, a 
devastação da selva está indo a todo vapor. Eles não 
têm esses problemas por lá porque sabem burlar o 
Ibama, sobre o qual recaem muitas suspeitas. Será 
que não está correndo propina no meio disso tudo? 
Não se sabe, mas só sei que eles são facilitados para 
isso. E no nosso Amapá, no Laranjal do Jari, as mo-
velarias estão todas paradas porque não têm madeira 
certificada.

Aí, vamos aos pescadores. Da mesma forma: ne-
nhum apoio do Governo, que poderia ser o Governo 
Federal, como compensação pela imobilização que 
fizeram nas nossas terras para os pescadores. E aí, 
como é que nós vamos desenvolver o turismo, que é a 
grande indústria do Laranjal do Jari, se nós não temos 
investimento básico nenhum? 

Senador, uma avenida, ou duas ou três são as-
faltadas, fruto do processo político eleitoral. Asfaltam 
para receber voto, depois param tudo. Então, é uma 
lástima. 

Mas, diante dessas lástimas todas que Laranjal 
do Jari tem, eu quero ressaltar a beleza do povo do 
Laranjal do Jarí. Por isso eu não posso, de forma al-
guma, esquecer o carinho e a atenção que recebi, por 
exemplo, numa padaria chamada Panificadora Ideal. 
Lá, D. Marisa, D. Luana, D. Sâmia, o Anelson e a Si-
mone me trataram com todo amor e carinho. Isso é o 
que recompensa todos nós. 

Aí, encontro um cidadão que tem uma loja cha-
mada G. Paz, cuja esposa é D. Carmem. Esse cidadão 
diz que acompanha o nosso trabalho pela TV Senado, 
a quem mando um abraço, e me diz: “Quero lhe aju-
dar e mostrar que o senhor é um grande cidadão que 
representa muito bem o Amapá.” 

Nessa mesma loja, Senador Mozarildo, encontrei 
outro cidadão chamado Mineiro, que disse: “Olha, estou 
aqui no Amapá há quatro meses, mas já o acompa-

nho no Senado desde quando eu estava morando em 
Minas Gerais.” E ainda declarou-se o meu fã. Quero 
agradecer ao José Severino Leite, que é o conhecido 
Mineiro. 

Mas, Senador Alvaro, ainda quero citar o Sr. 
Mendes, um cidadão que estava observando a nossa 
caminhada e que, de repente, me chamou e me disse 
da admiração por assistir à TV Senado.

E uma coincidência muito grande: na sexta-feira 
à noite, nós tínhamos de ir a uma reunião política em 
um clube, lá em Laranjal do Jari, e eu me atrasei, perdi 
os nossos carros e fui pegar um táxi bem na esquina, 
Mozarildo. Olha como são as coisas: eu chamei e o 
camarada não ouviu, havia muita poeira. Eu fui para o 
outro lado da esquina, chamei e ele parou. Peguei o 
táxi e falei: olha, me leve ao clube tal. No meio do cami-
nho, ele deu uma parada e entraram três pessoas – é 
lotação, funciona em regime de lotação –, uma delas 
me reconhece: “Ô Dr. Papaléo, tudo bem? Olha, Minha 
família mora em Macapá, gosta muito do senhor...” 

Eu atendia a muitos telefonemas, e pedi descul-
pas: olha, eu estou atendendo muito o telefone porque 
hoje é o dia do meu aniversário. De repente, o motorista 
do táxi disse: “Parabéns ao senhor. Felicidades. Este é 
o dia do meu aniversário também. Eu nasci, Senador, 
no dia 27 de agosto de 1952”. 

Mas é exatamente o dia, mês e ano do meu nasci-
mento, Senador Alvaro: 27 de agosto de 1952.” O nome 
desse cidadão é Davi Leal Lisboa, a esposa dele é a 
Srª Enedina. Eu nem respondi, mas quero aqui dizer 
que desejo também a ele muitas felicidades e que, de 
agora em diante, ele não pode deixar de ser meu ami-
go, porque nascemos no mesmo dia, mês e ano.

Senador Alvaro.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Meu caro Se-

nador Papaléo Paes, é muito bom ouvi-lo, vindo do seu 
Estado, onde mantém esse contato necessário com a 
população durante a campanha eleitoral, trazendo a 
inspiração dos seus representados para a tribuna do 
Senado Federal. Toda campanha – eu já disse aqui em 
outras oportunidades – é um ressuscitar de esperan-
ças. E o mínimo que se exige de um candidato é res-
peito à população, sinceridade. V. Exª está abordando, 
com muito respeito ao seu povo, o que entende como 
campanha eleitoral: nada de mentira, de promessa, de 
megalomania. As pessoas trazem soluções mágicas 
durante a campanha eleitoral e, depois, é só frustra-
ção, decepção. Nós temos de caminhar para um novo 
tempo em matéria de campanha eleitoral, eliminando 
os vícios. Nós temos, é claro, que chegar a uma refor-
ma política, para oferecer ao País um modelo político 
compatível, com esse respeito que devemos devotar 
à sociedade, mas, mesmo com esse cenário de tantas 
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contradições e equívocos, com uma legislação insufi-
ciente, tem que prevalecer a postura ética no trato do 
eleitor. E V. Exª faz muito bem em desconsiderar até 
a opinião de marqueteiros, como disse, se for o caso, 
para não enganar, para não iludir, para não fazer pro-
messas vãs. É preciso trabalhar com a verdade para 
merecer o respeito da população. É por isso que V. 
Exª tem o nosso respeito, porque o conhecemos aqui, 
e certamente terá o respeito maior do seu povo nas 
eleições.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. E saiba que isso me 
angustia bastante, porque para nós, que pensamos de 
uma maneira correta e que assistimos a essas coisas 
acontecerem à nossa frente, dói o coração, mas dói 
mesmo. 

Então, eu quero dizer da situação desses dis-
cursos enganosos desses candidatos que não têm 
a mínima ética de lidar com o povo, que acham que, 
enganando o povo, vão se eleger. Mas hoje eu vejo 
que, pelo contrário, o povo está muito atento. E se 
deixarem o povo raciocinar, ele vai raciocinar punindo 
essas pessoas. 

Ainda, Senador Alvaro, eu quero ver estrada, essa 
estrada que gera tantas promessas e tanta corrupção 
também. Nós estamos há 16 anos, Senador Mozaril-
do, com a BR-156 para chegar ao Oiapoque. Eu digo 
que gera corrupção, porque parece que tem uma lista 
de pagamento lá e a pobre da empreiteira – eu tenho 
pena desses empreiteiros – tem que passar por essa 
submissão de estar dando propina para poder conti-
nuar trabalhando, o que gera um ciclo vicioso que nós 
não conseguimos nunca acabar. Essa estrada gera 
muita riqueza, mas para determinados corruptos. São 
dezesseis anos esperando! 

Aí, eu peguei um carro com S. Raimundo, moto-
rista, de Laranjal do Jari. Fui lá no terminal: “Quero ir 
de carro para Macapá”. São 280 quilômetros, Senador 
Mozarildo. Sabe em quantas horas se fazem esses 
280 quilômetros, correndo o risco de acidente? Seis 
horas. É poeira pura. Tem locais que a gente não cha-
ma nem de estrada; é um caminho no meio da mata, 
um caminho que o Ibama não permite que se alargue, 
é um caminho no meio da mata. Depois, você passa 
por diversas crateras dentro da estrada e depois você 
passa por uma estrada completamente esburacada e 
de repente você não tem um palmo de asfalto nessa 
estrada. E é outra fonte. Aí, quando nessa campanha 
política, vai lá: “Eu vou mandar ajeitar a estrada, vou 
construir a estrada, vou pavimentar a estrada”, dei-
xa o povo cheio de esperança. Aí começa a pensar 
que aquela pessoa está falando a verdade. A mes-
ma coisa, a estrada que vai do Laranjal do Jari para 

Vitória do Jari. Para você ir para Vitória do Jari, você 
tem que atravessar o rio Jari, vai para o lado do Pará, 
uns 15 quilômetros depois atravessa de volta para 
Vitória do Jari. E nessa estrada que liga Laranjal do 
Jari com Vitória do Jari não precisa de se usar barco 
nenhum, então está imobilizada por falta de atenção. 
E as promessas vindo, e as promessas vindo. Então, 
para encerrar esta minha conversa sobre Laranjal do 
Jari, a que eu vou voltar próximo dia, quero mandar 
um abraço para o Baiano, para a Francisquinha, para 
a professora Maria e para todos aqueles que nos tra-
taram muito bem durante essa nossa ida ao Laranjal 
do Jari. Muito obrigado.

Outro assunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
democracia é uma instituição almejada por todas as 
sociedades desenvolvidas. Os problemas das institui-
ções democráticas brasileiras devem ser reconhecidos, 
avaliados e resolvidos.

É legítimo portanto identificar, denunciar e cobrar 
o fim das práticas inadequadas que se dão no interior 
das instituições democráticas. 

O quadro eleitoral brasileiro neste ano de 2010 
vem mostrando absurdos em todos os níveis. São pú-
blicas e notórias as denúncias envolvendo abuso do 
poder econômico de candidatos que, apesar da fisca-
lização e das recomendações dos tribunais eleitorais, 
continuam infringindo acintosamente a Lei Eleitoral. 

A lei redefiniu os limites e as condições para 
o financiamento das campanhas de forma correta e 
oportuna. Mas estamos longe de garantir, por outro 
lado, que o formidável arsenal financeiro representa-
do pelo orçamento público – na União, nos Estados e 
no conjunto dos Municípios – possa ser executado de 
modo isento e republicano. 

Além disso, interesses escusos vêm norteando 
determinadas campanhas majoritárias oferecendo 
recursos de origem duvidosa e corrompendo candi-
daturas proporcionais a mudar o rumo das decisões 
estabelecidas em convenções partidárias. Tal prática 
é simplesmente lamentável e inaceitável! 

Sr. Presidente, democracia, mais que um esta-
do, é um processo. É uma construção que depende 
da identificação de erros e problemas; de sua avalia-
ção e correção. 

É, por fim, um aprimoramento que pressupõe a 
existência de atores que tomem esse objetivo como 
missão, seja no âmbito da sociedade civil, seja no âm-
bito da representação popular; aqui, no Parlamento. 

O princípio democrático da igualdade de todos 
perante a lei carece, de nossa parte, de profunda re-
flexão e, ainda mais, ante todos esses desmandos, 
carece alcançar forma mais abrangente de atuar so-
bre os mecanismos de limitação e de controle da ação 
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dos postulantes à reeleição, principalmente nos pleitos 
para o Poder Executivo em seus três níveis.

O espetáculo de abuso no uso de recursos públi-
cos pode contaminar mais que simplesmente a lisura 
dos pleitos e a transparente manifestação da vontade 
popular. Ele pode inviabilizar o próprio processo de ama-
durecimento democrático, única esperança que temos 
de realizar, no Brasil, o império da justiça e da lei.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito 
que a mobilização popular vem desempenhando um 
papel de grande importância para as eleições deste 
ano de 2010. Mobilização popular significa manter-se 
atento aos crimes eleitorais e, mais importante, significa 
denunciar às autoridades qualquer irregularidade.

Democracia significa prevalência da vontade da 
maioria do povo. Por isso, o eleitor é, em princípio, o 
elo mais forte do Estado de Direito. Mas, para exercer 
sua soberania, o povo precisa se manifestar continua-
mente, cobrando de governantes e Parlamentares uma 
atuação condizente com o seu papel de gestores da 
coisa pública e de representantes da população; co-
brando dos tribunais o processo expedido. Não pode 
e não deve permanecer alheio ao que acontece nos 
gabinetes, plenários e salas de juízos. 

O abuso do poder econômico, seja oriundo do 
controle do Erário pelos que estão em cargo executivo, 
seja das posses dos que detêm fortuna pessoal, deve 
ser confrontado diuturnamente pela população.

Não tenho ilusões de que o exercício pleno da 
cidadania possa ser efetivado enquanto muitos elei-
tores brasileiros seguirem vivendo no limiar da pobre-
za e da miséria, na dependência do assistencialismo 
do Estado e/ou na dependência de benfeitores mal-
intencionados.

Não tenho ilusões de que sem uma educação 
e uma saúde pública de qualidade essas populações 
mais desassistidas possam efetivamente se mobilizar 
pela moralização da atividade pública. 

Hoje, porém, os debates em torno do chamado 
projeto Ficha Limpa mostram que uma parcela ampla 
da opinião pública, conscientizada, pode e deve, em 
seu nome e no das massas, dizer aos governantes 
que não aceitam mais abusos.

Gostaria também de destacar, mais uma vez, a 
importância dos Tribunais Eleitorais – os TREs das 27 
Unidades Federadas – e o Tribunal Superior Eleitoral 
para o exercício imparcial de seu papel de fiscalizar as 
eleições. O princípio da independência entre os Poderes 
adquire, por ocasião das eleições, talvez seu caráter 
mais necessário e urgente. Nada pode ser pior do que 
Tribunais Eleitorais sobre os quais os ocupantes do 
Executivo tenham alguma influência ou injunção.

Com eleitores e juízes atuantes, tenho a certe-
za de que teremos um pleito limpo e comprometido 
com a moralidade política e com os interesses da 
população.

Sr. Presidente, este meu discurso foi feito de uma 
maneira consciente diante do quadro a que estamos 
assistindo. E quero aqui, mais uma vez, chamar a aten-
ção dos eleitores para que observem o passado dos 
seus candidatos, observem a riqueza aparente desses 
candidatos, porque ninguém fica rico com mandato 
de Deputado, com mandato de Senador, com manda-
to de Governador. Nós aqui recebemos salários. Nós 
não recebemos um centavo a mais; nem um centavo 
a mais. Nós recebemos puramente salário, um salário 
fixo que não tem hora extra nem outro tipo de venci-
mento. Então, aquele que só tem como fonte de ren-
da o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, uma 
Assembleia Legislativa desconfiem da riqueza, porque 
não deve ser lícita. Antes disso, vejam se ele também 
não ganhou numa dessas loterias que deixam as pes-
soas milionárias. Se não ganhou, está, com certeza, 
praticando atos de corrupção.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Antes de anunciar o próximo orador inscrito, a 
Presidência comunica que recebeu do Presidente da 
República as seguintes Mensagens: 

– Mensagem Nº 265, de 2010 (Nº 516, de 2010, na 
origem) pela qual solicita seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até setenta e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, entre o Estado 
de Pernambuco e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinada a financiar 
parcialmente o Programa Nacional do Turismo – 
Prodetur Nacional, de Pernambuco; 

– Mensagem Nº 266, de 2010 (Nº 517, de 2010, na 
origem) pela qual solicita seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até sessenta milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América entre o Estado do 
Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, destinada a financiar 
parcialmente o Projeto de Fortalecimento da 
Gestão Fiscal do Rio Grande do Sul – Profisco, 
Rio Grande do Sul;

– Mensagem Nº 267, de 2010 (Nº 518, de 2010, na 
origem), pela qual solicita seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até cento e sessenta e dois milhões, 
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quatrocentos e cinquenta e quatro mil dólares 
dos Estados Unidos da América entre o Estado 
de São Paulo e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do Programa Recupera-
ção Socioambiental da Serra do Mar e Sistema 
de Mosaicos da Mata Atlântica; e 

– Mensagem Nº 268, de 2010 (nº 519 de 2010, na 
origem), pela qual solicita seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até cento e doze milhões novecentos e 
dez mil dólares dos Estados Unidos da América, 
entre o Estado de São Paulo e o Banco Inter-
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD, cujos recursos destinam-se ao financia-
mento do Projeto de Modernização da Linha 11, 
Coral, da CPTM.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
o Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, Senador 
Papaléo Paes, Senador Paulo Paim, nós estamos em 
meio ao processo eleitoral e há coisas que desencan-
tam, especialmente quem, como nós, teve oportuni-
dade de participar de CPIs no Congresso Nacional, 
conhecendo os bastidores do Governo, conhecendo, 
na verdade, a alma, o coração do Governo, e podendo 
verificar que há uma contaminação visível porque mui-
tas falcatruas existiram, porque a corrupção campeou 
solta e sem combate, porque produziu injustiças, des-
perdícios, evitando que o País pudesse se desenvolver, 
atendendo às suas extraordinárias potencialidades. Fica 
difícil entender como é possível avalizar um governo 
que desperdiçou tantas oportunidades.

Mas, hoje, creio que este é um tema para muito 
tempo de exposição e debate. Hoje pretendo focalizar 
uma frase do Presidente Lula em Recife, no final de 
semana no palanque eleitoral. O Presidente disse o 
seguinte: “Penso em criar um organismo muito forte, 
juntando todas essas forças que nos apoiam para que 
nunca mais a gente possa permitir que um Presidente 
sofra o que eu sofri”.

Sr. Presidente, Lula não perde uma oportunida-
de para desancar o Senado Federal. Esta afirmação 
foi cobrando um outro Senado, alegando que dificul-
tamos a sua vida, que sofreu muito conosco. Mas 
sofreu o quê? O Presidente comandou o Congresso 
com maioria folgada, aprovou todas as matérias que 

desejou aprovar, com exceção de uma delas: a CPMF. 
Interferiu em assuntos domésticos da instituição, aba-
fou CPIs, impediu investigação, comandou a salvação 
de Parlamentares ameaçados de cassação, aprovou 
medidas provisórias inconstitucionais, afrontando a 
Lei Maior do País.

Reclama do quê o Presidente? Há razões para 
reclamações? 

Diz que pretende criar um organismo forte. Mas 
que organismo é esse? 

O Presidente aparelhou o Estado brasileiro, as 
paraestatais, organizações não-governamentais, mo-
vimentos sociais, entidades com vínculos com o Poder 
Executivo, associações, corporações sindicais. 

O que quer mais o Presidente? Que organismo 
forte seria esse a ser organizado pelo ex-Presidente 
Lula, a partir do próximo governo, para evitar que o 
novo Presidente sofra o que ele sofreu.

A vocação autoritária do Presidente resplandece 
no final do seu mandato. 

Armou um Estado policial que realiza espionagem 
criminosa para alvejar adversários.

Esses últimos acontecimentos são perversos, 
porque são o prenúncio de um eventual futuro ainda 
mais difícil para o Brasil. Refiro-me a esta ação crimi-
nosa nos bastidores do governo, na Previ, na Receita 
Federal, com a quebra do sigilo fiscal de cinco militan-
tes do PSDB, para abastecer uma central de dossiê 
que foi desmontada recentemente, sob coordenação 
do comando de campanha da candidata oficial.

Ora, isso é muito grave. Deveria provocar tre-
menda indignação no País. Afronta a Constituição, 
ameaça o Estado democrático de direito. E há um 
silêncio. Essa espionagem criminosa há que ser re-
jeitada. É deplorável. Suprapartidariamente, deveria 
ser espancada. Ora, como aceitar passivamente esta 
ação de bisbilhotar a vida alheia, de reunir informa-
ções sigilosas, transformá-las em criminosas para al-
vejar adversários e, sobretudo, intimidar aqueles que 
eventualmente possam aceitar o enfrentamento? Essa 
foi a atitude aqui, no Congresso Nacional, em muitas 
oportunidades, manipulando ou abafando CPI – Co-
missão Parlamentar de Inquérito, produzindo dossiê, 
como aquele na Casa Civil, durante as investigações 
dos cartões corporativos, para intimidar a Oposição, 
para calar a Oposição. Isso desde 2002. Foram vários 
episódios, vários dossiês utilizados, dando margem ao 
surgimento dos conhecidos aloprados, que permane-
ceram impunes. E a impunidade estimulou a prática. 
Crimes praticados durante a campanha, crimes pra-
ticados em nome de um projeto vitorioso prenunciam 
um futuro de crimes. Aqueles que praticam o crime 
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para chegar ao poder, certamente, crimes praticarão 
para nele se manterem.

A sociedade brasileira precisa estar desperta. 
Nós não queremos que este País seja transformado 
numa Venezuela chavista, onde a censura prevaleça, a 
imprensa seja prisioneira da vontade de quem exerce 
eventualmente o poder e o povo seja desrespeitado, 
submetido a uma situação de humilhação permanente 
em razão dos métodos totalitários que são adotados 
para exercer a atividade de governar.

O Presidente da República, quando anuncia o 
desejo de criar um organismo de força, certamente 
faz resplandecer, como disse, o viés autoritário que 
o embala a gestos quase sempre de arrogância, em 
momentos que deveriam ser de tranqüilidade e, sobre-
tudo, de postura a preservar o status de Presidente da 
República, que é fundamental para angariar o respeito 
de todos os brasileiros.

Não importa, Senador Papaléo Paes, que pesqui-
sas digam que o Presidente tem 80% de aprovação. 
Eu gostaria de acompanhar, por exemplo, o Sr. Carlos 
Augusto Montenegro visitando cidades, percorrendo 
ruas, chegando às moradias, para pesquisar. Ainda 
no último final de semana, soube que um comunica-
dor, Cajuru, de um programa de auditório na TV, fez 
críticas contundentes ao Presidente da República e foi 
ovacionado pelo Plenário.

Portanto, não é porque o Presidente da Repú-
blica tem esse percentual de aprovação, segundo as 
pesquisas de opinião pública, que nós vamos nos ca-
lar diante de absurdos que ouvimos ou de ameaças 
ao Estado de direito.

Como se calar diante de fatos que chegam ao 
conhecimento da opinião pública e não motivam rea-
ções de entidades que deveriam reagir vigorosamen-
te? De partidos políticos que deveriam reagir mais 
vigorosamente? Quebram sigilo fiscal das pessoas, e 
há uma passividade sem precedentes. A banalização 
do crime no Brasil, isso já não assusta mais. Podem 
quebrar o sigilo bancário do caseiro Francenildo, ou 
o sigilo fiscal do Vice-Presidente do PSDB, e não há 
a menor preocupação de organismos representativos 
da sociedade, que deveriam reagir com maior ímpeto 
diante dessas ameaças ao Estado de direito.

Vou conceder o aparte ao Senador Papaléo an-
tes de partir para outro tema.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Alvaro, parabenizo V. Exª pelo tema que traz. É um 
tema extremamente importante. Vejo que a maioria 
absolutíssima dos brasileiros não consegue fazer uma 
avaliação de tudo o que vem acontecendo. Eu estava 
revendo uns pronunciamentos meus de 2005, 2006, 
e ali eu já chamava a atenção para o que está acon-

tecendo hoje, e vai piorar ainda neste País. Vai piorar, 
tenho certeza absoluta. Foi exatamente o Presidente 
da República que, por nunca ter participado de pro-
cessos democráticos, e até mesmo dentro do Partido 
dele nunca foi um democrata, começou um processo 
de desmoralização, descrédito do Legislativo e do Ju-
diciário. Tenho a impressão de que ele atingiu muito do 
que pretendia atingir. Vejo que realmente, depois que 
o Partido dos Trabalhadores – e eu lhe confesso que 
talvez fosse um símbolo para todos nós de que ainda 
pudesse existir... Porque eles banalizaram a todos, não 
é? Nenhum presta, mas o deles, para eles, prestava. 
Quando chegamos à conclusão de que, dentro dos 
critérios deles, eles não são melhores do que os ou-
tros Partidos, realmente perdemos todos nós aquela 
esperança que poderíamos ter no Presidente da Re-
pública, por ser do Partido dos Trabalhadores. Mas o 
que digo, Senador Alvaro, é o seguinte: temos que ter 
cuidado com os recalcados. Os recalcados, quando 
assumem o poder, são perigosos para a sociedade. 
Então, veja você o nível de relacionamento que tem o 
Governo brasileiro, o Presidente Lula. Ele procura re-
lacionamentos que realmente só trazem o atraso po-
lítico para o nosso País. Quando digo que só trazem 
o atraso é no sentido de não trazerem um progresso 
que o País poderia ter se se relacionasse com gran-
des Nações, que pudessem trazer benefícios para a 
nossa sociedade. Realmente eu me preocupo muito 
porque já banalizou de tal forma... A corrupção já está 
banalizada. A corrupção começou naquele caso Waldo-
miro Diniz. Depois foram os mensaleiros, o mensalão 
e depois... Isso aí já está completamente banalizado. 
Ou seja, hoje o corrupto do atual Governo continua 
sendo o bom companheiro. Eles continuam fazendo os 
dossiês. E o que muito me preocupa é a privacidade 
do cidadão, que agora está sendo invadida de forma 
sem precedentes neste País. Agora, faço uma pergunta 
aos Srs. Senadores: qual é o funcionário da Receita 
Federal, do Ministério da Fazenda que quebra o sigilo 
fiscal de um cidadão brasileiro sem a autorização de 
um superior? Eles dizem: “Vai e faz. Não te preocupe, 
faça que não pega nada contigo”. Eu quero me solida-
rizar com a figura do Dr. Eduardo Jorge, pessoa que 
conhecemos, em relação a essa covardia que come-
teram contra esse cidadão. Não é só contra ele, mas 
contra outros. Tenho certeza, Senador Alvaro, de que 
isso é um prenúncio de que as coisas neste País vão 
piorar. O Presidente da República faz tudo que quer 
sorrindo para você. Que não tenhamos alguém que vá 
fazer tudo o que quer fazer contra as instituições de-
mocráticas, usando do seu autoritarismo velado que 
estampa no rosto, sem dar um sorriso para nós! Será 
esse o agravante! Solidarizo-me com V. Exª e digo ao 
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povo brasileiro: Cuidado! Todos somos iguais perante 
a lei. Se a lei não existe para punir os responsáveis por 
essa invasão de privacidade lesiva ao Estado de direito 
do cidadão, então, estamos completamente perdidos. 
Ninguém vá chorar o leite derramado depois. Muito 
obrigado, Senador, e parabéns a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Papaléo, V. Exª falou da banalização da corrupção no 
Brasil, que é uma das tristezas durante a campanha 
eleitoral. Você verifica que um cidadão que trabalha 
duro, paga impostos e sobrevive às duras penas con-
valida um Governo que roubou dele oportunidades 
preciosas de viver melhor, desperdiçando o momento 
precioso da economia mundial que possibilitaria um 
crescimento mais significativo, distribuindo riqueza 
no nosso País.

Não há como não se entristecer, porque esse 
cidadão não tem as informações. Ele não sabe que 
bilhões de dólares deixam de ser investidos no Brasil 
por conglomerados estrangeiros porque os grandes 
grupos verificam primeiro os países com os menores 
índices de corrupção para realizar os seus investi-
mentos. Assim, fogem do Brasil, porque o nosso País 
ocupa lugar de destaque no ranking dos países mais 
corruptos do mundo.

E qual a consequência? A consequência é que o 
ganho do brasileiro fica muito aquém do que poderia 
ser. E o exemplo que a Transparência Internacional 
apresenta sempre: se nós tivéssemos o mesmo índi-
ce de corrupção da Dinamarca, a renda per capita do 
brasileiro seria 70% maior. E o brasileiro aceita, por-
que não tem as informações. Nós que estamos aqui, 
Senador Mozarildo, que participamos de CPIs, temos 
o dever de saber e sabemos o que aconteceu nesses 
anos do Governo Lula em matéria de corrupção, de 
desvio do dinheiro público. Mas o povo trabalhador 
não sabe. Essas informações não chegaram a todos 
os brasileiros. O que chega aos brasileiros é a mentira, 
através dos programas eleitoras na televisão: núme-
ros manipulados, informações distorcidas, mostrando 
uma outra realidade, diferente daquela que poderá 
ser conhecida, quem sabe, a médio prazo, já que as 
consequências serão inevitáveis do momento de ilu-
são que o País vive.

Estou dizendo isto sem nenhum objetivo de na-
tureza eleitoral. Estou dizendo isto para ficar bem com 
minha própria consciência. Candidato não sou. É evi-
dente que sou de um Partido que tem candidato, mas 
digo isto em respeito ao cidadão brasileiro, porque é 
isto que vejo. Não é nada diferente. É o que sinto aqui, 
mais perto do Governo. As pessoas distantes não po-
dem ter a sensação que tenho ao verificar o tipo de 

comportamento que é adotado pelo que nos governam 
para iludir, para enganar.

Vou citar mais um exemplo. Concedo o aparte ao 
Senador Mozarildo antes de citar outro exemplo, rela-
tivo à hipocrisia que há na comunicação oficial com a 
população brasileira.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – V. Exª 
fique à vontade. Se quiser citar o exemplo...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Creio que 
o aparte de V.Exª será ainda mais adequado depois.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Aguar-
do com o maior prazer.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Quem nos 
trouxe a lembrança foi o jornalista Reinaldo Azevedo, 
que escreve para a Veja. Ele relembra que Lula afir-
mou que setores elitistas o criticaram por causa do 
Bolsa-Família. Diz ele:

É mentira. O único “elitista” contrário ao progra-
ma era... Lula!!! [E ele diz] E dá prá provar. [Aí coloca] 
No dia 9 de abril de 2003, Lula fez o seguinte discurso 
no semiárido nordestino: “Antigamente, quando cho-
via, o povo logo corria para plantar o seu feijão, o seu 
milho, a sua macaxeira (...). Agora, tem gente que já 
não quer mais isso porque fica esperando o “vale isso” 
e o “vale aquilo”, as coisas que o Governo criou para 
dar às pessoas.”

O “vale isso” e o “vale aquilo” é exatamente o 
Bolsa-Família. O Governo Lula reuniu todos os progra-
mas assistenciais do Governo anterior e apresentou 
com a denominação de Bolsa-Família, substituindo o 
Bolsa-Escola pelo Bolsa-Família. Mas, Senador Moza-
rildo, está no Youtube um discurso do Presidente que 
mostra essa hipocrisia e essa incoerência. Nesse vídeo 
há um discurso do Presidente Lula, como Presiden-
te, criticando a Oposição, alegando que a Oposição 
critica o Bolsa-Família. Há também um vídeo anterior, 
dos tempos de candidato, em que ele combatia o as-
sistencialismo e combatia os programas que eram 
administrados pelo Governo de Fernando Henrique 
Cardoso à época, especialmente o Bolsa-Escola. Agora 
o Presidente tenta imputar ao PSDB ser contrário ao 
Programa Bolsa-Família.

Portanto, quem tem memória ou para quem bus-
ca nos registros, através da Internet ou da imprensa, 
onde se encontram pronunciamentos novos e antigos, 
vai verificar que há uma incoerência brutal e, sobretu-
do, um oportunismo em que a mentira é sacada como 
arma para enganar a opinião pública do País.

Portanto, quem combatia Bolsa-Escola, progra-
mas assistenciais era o Presidente Lula e não a Opo-
sição de hoje. Ao contrário, quem criou esses progra-
mas foi exatamente a Oposição. Não poderia ela ser 
contra sua própria criação.
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Concedo ao Senador Mozarildo o aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Alvaro Dias, aborda V. Exª pontos importantes das 
incoerências e dos desmandos do atual Governo. Prin-
cipalmente, eu me preocupo muito com a violação de 
direitos, com a banalização, como disse V. Exª, de atos 
ilegais. Mas vamos ficar aqui só na questão da violação 
de sigilo. Coisas que são garantidas pela Constituição 
se tornaram banais neste Governo. Primeiramente, o 
primeiro fato que chamou a atenção da opinião pública 
foi a violação do sigilo bancário de um caseiro, feito pela 
Caixa Econômica Federal, por ordem, evidentemente, 
de superiores do gerente, que não teria coragem de fa-
zer isso sozinho. Todo mundo conheceu o Francenildo. 
Por quê? Porque ele ousou dizer que o então Ministro 
Palocci se reunia com lobistas numa casa numa área 
nobre de Brasília. Depois vieram essas outras violações 
de sigilo, pela Receita, de pessoas importantes deste 
País. Aí as pessoas pensam: “Não, isso não pega em 
mim, isso não vai acontecer comigo”. É bom que se 
lembrem da história de um senhor evangélico alemão 
da época de Hitler. Ele viu o vizinho dele, que era ju-
deu, ser preso, mas não se preocupou, porque ele não 
era judeu. No outro dia, prenderam outro vizinho, que 
era católico, mas também não se preocupou porque 
não era católico. No terceiro dia, prenderam o vizinho 
da frente, que era comunista, mas, como ele não era 
comunista, também não se preocupou. No quarto dia, 
levaram-no, e ele não tinha mais para quem reclamar. 
Então, é muito importante que alertemos a população 
de que, se essas coisas se tornam rotina, qualquer ci-
dadão, desde o mais simples, como era o Francenildo, 
até o mais importante... Eu quero citar um exemplo 
que aconteceu comigo, Senador Alvaro Dias. Na dis-
cussão da CPMF aqui, eu recebi ameaças telefônicas, 
mas também ameaças concretas. Eu tinha um genro 
que, à época, era Procurador Federal do INSS e es-
tava à disposição do Governo de Roraima. Portanto, 
tinha de ser renovada a sua concessão. Do gabinete 
do Ministro, o assessor do Ministro telefonou para ele 
e disse que o processo dele estava em cima da mesa 
do Ministro e que a renovação só aconteceria se ele 
convencesse o sogro – no caso, eu – a votar a favor 
da CPMF. Este é o País que, infelizmente, foi implan-
tado neste Governo, e nós não podemos concordar 
com isso, de jeito nenhum, condescender com o que 
são os princípios basilares da democracia, que são as 
garantias dos direitos humanos, dos direitos individuais 
e coletivos, e que, com certeza, não estão nos planos 
deste Governo. V. Exª diz que o Presidente Lula preten-
de criar uma instituição para não passar pelo que ele 
passou, e V. Exª disse muito bem: o que ele passou? 
Qual foi a dificuldade que ele teve na Câmara e até no 

Senado? Tirando a CPMF, eu não me lembro de outra 
coisa aqui que não tenha passado, mesmo com o forte 
protesto daqueles que não concordavam com certas 
coisas. Portanto, quero assinar embaixo do que V. Exª 
está dizendo, alertando a população. Não se trata de 
ter raiva ou não ter raiva do Presidente Lula. Não se 
trata de aprovar ou não aprovar o trabalho social do 
Presidente Lula. Trata-se, sim, de pensar que, além do 
Lula, há o povo brasileiro e a democracia brasileira.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo Cavalcanti. O Presidente apro-
vou tudo que quis. A CPMF tinha a rejeição de mais de 
80% da população brasileira. Se o Presidente é popu-
lar, a CPMF era absolutamente impopular. Portanto, o 
Senado apenas caminhou ao lado da sociedade sepul-
tando de vez esse confisco. A CPMF havia confiscado 
R$200 bilhões, em 11 anos, do povo brasileiro. 

Ainda hoje, através do Twitter, um professor “twit-
teiro” lá da minha cidade de Londrina reclamou que o 
Senado aprovou um projeto do Presidente da República 
doando mais de US$20 milhões à Faixa de Gaza. Ele 
alega – e com razão – que há necessitados no Brasil 
abandonados, que a miséria campeia aqui no nosso 
País e que estamos fazendo generosidade com outras 
Nações. Cobrou do Senado pelo fato de ter aprova-
do aquilo que pelo Presidente foi encaminhado, e foi 
aprovado por voto simbólico, já que, nesses casos, há 
uma condescendência do Senado Federal em relação 
àquilo que decide o Poder Executivo como parte da 
sua política diplomática.

Sr. Presidente, há uma entrevista que cai bem 
neste momento do nosso discurso. O economista Ri-
cardo Hausmann, professor de Harvard, disse que, 
apesar do capital político, Lula não foi capaz de fazer 
reformas significativas como as fez Fernando Henrique 
Cardoso. E ele disse: “A grande sorte do Presidente 
Lula foi ter tido um ótimo antecessor, mas o próximo 
Presidente do Brasil não terá a mesma sorte”. Com esse 
comentário, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, 
o economista Ricardo Hausmann, Diretor do Centro 
para o Desenvolvimento Internacional da Universidade 
de Harvard e um dos mais respeitados especialistas 
em Teoria do Desenvolvimento Econômico, encerrou 
uma série de críticas ao Governo Lula. Ele disse, por 
exemplo, que é insustentável a expansão fiscal dos 
anos recentes, alavancada pelo BNDES. Tenho sido 
crítico em relação à conduta do BNDES, que estabe-
lece prioridades que não são compatíveis com os in-
teresses de crescimento do nosso País. Ele diz: “Pode 
ter o mesmo efeito desastroso para a economia que a 
política externa de Lula teve para a diplomacia.”

Nessa análise, segundo ele:
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Aumentou significativamente a oferta de 
crédito via BNDES e Banco do Brasil em um 
momento em que havia uma parada cardíaca 
financeira.

Diria que, de forma geral, a crise foi bem 
administrada. Mas o principal problema com 
muitos países – e o Brasil é um exemplo – é 
que, quando as coisas começam a parecer 
bem, eles se tornam arrogantes. Passam a 
acreditar num mundo de fantasia.

Ainda indagado que mundo de fantasia é esse, 
o que ele quis dizer com esse mundo de fantasia, ele 
respondeu: 

Só porque o Brasil teve, por um trimes-
tre, uma taxa de crescimento acima de 7%, 
o Brasil agora é a nova China e o Lula é um 
gênio das finanças, e todos os problemas an-
teriores não existem mais, porque o Brasil é 
um país diferente.

Há toda uma narrativa que tem sido cria-
da por conta de alguns bons trimestres no 
Brasil que pode levar a políticas macroeco-
nômicas muito inconvenientes. Essa narrati-
va é particularmente conveniente na época 
de eleições.

A primeira coisa que já está acontecen-
do é que a Selic [taxa de juros básica da eco-
nomia] está subindo. Se você quisesse que a 
Selic aumentasse menos, a ideia seria com-
pensar com políticas fiscais e de empréstimo 
pelo setor público mais estritas.

Porque, de certa forma, o Brasil é um país 
esquizofrênico. Você tem uma política fiscal 
em que o BNDES tem o pé no acelerador e o 
Banco Central tem o pé no freio.

Essas combinações são particularmente 
perigosas porque deixam a Selic muito alta em 
um período em que as taxas de juros globais 
estão muito baixas.

Isso leva os investidores a pegar dinheiro 
emprestado em dólares, em ienes ou em euros 
para colocar dinheiro no Brasil, o que gera uma 
forte apreciação da taxa de juros e a possibili-
dade de desindustrialização [do País].

Enfim, eu peço ao Presidente Papaléo Paes que 
autorize a publicação nos Anais de toda a entrevista 
desse economista de Harvard e faço apenas um pa-
rêntese: o Brasil é o mais fechado dos países emer-
gentes. Enquanto no Brasil o comércio com o exterior 
representa 24% do Produto Interno Bruto, nos demais 
emergentes chega a ser mais do que o dobro. Alguns 
exemplos: Chile, 75%; China, 59%; México, 56%. A 

carga tributária e a infraestrutura deficiente estão entre 
os entraves às exportações brasileiras.

Do final da entrevista desse economista de Har-
vard eu faço aqui a leitura: 

Apesar do seu enorme capital político, 
ele não foi capaz de fazer nenhuma reforma 
significativa como as feitas pelo antecessor 
dele [referindo-se a Lula]. E, recentemente, ele 
tem se movido na direção contrária. A grande 
sorte do Presidente Lula foi ter tido um óti-
mo antecessor [Fernando Henrique Cardoso]. 
Mas o próximo presidente do Brasil não terá 
a mesma sorte.

Sr. Presidente, agradeço a concessão do tempo 
largo e peço a V. Exª que insira nos Anais da Casa o 
inteiro teor dessa entrevista de Ricardo Hausmann à 
Folha de S.Paulo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

ENTREVISTA RICARDO HAUSMANN

Sucessor não terá a mesma sorte de Lula, diz eco-
nomista

Professor de Harvard diz que, apesar do Capital Políti-
co, Lula não foi capaz de fazer reformas significativas 
como as de FHC.

“A grande sorte do presidente Lula foi ter tido um 
ótimo antecessor. Mas o próximo presidente do Brasil 
não terá a mesma sorte.” Com esse comentário, em 
entrevista à Folha, o economista Ricardo Hausmann, 
diretor do Centro para o Desenvolvimento Internacional 
da Universidade Harvard e um dos mais respeitados 
especialistas em teoria do desenvolvimento econômico, 
encerrou uma série de críticas ao governo Lula.

Em 2008, ele escreveu o estudo “In search of the 
chains that hold Brazil back” (“Em busca das correntes 
que freiam o Brasil”), afirmando que a política de expan-
são fiscal dos anos recentes, alavancada pelo BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), é 
insustentável. E, segundo ele, pode ter o mesmo efeito 
“desastroso” para a economia que a política externa 
de Lula teve para a diplomacia.  

FOLHA – Houve avanços desde que o sr. es-
creveu sobre as barreiras ao crescimento no Brasil 
em 2008? 

RICARDO HAUSMANN – Talvez você se lembre 
que [no estudo] eu era otimista sobre muitos aspec-
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tos estruturais do Brasil. O Brasil tem um setor priva-
do muito forte, tem muito potencial de crescimento do 
investimento em muitas áreas promissoras. Mas, nos 
anos de boom antes da crise de 2008, o Brasil era um 
dos países que cresciam às menores taxas na Améri-
ca Latina. Minha avaliação era a de que isso se devia 
a uma taxa baixa de poupança doméstica, que exigia 
taxas de juros ridiculamente altas para evitar que a 
economia tivesse um aquecimento excessivo. Aí veio 
a crise e o governo respondeu com políticas anticícli-
cas. Aumentou significativamente a oferta de crédito 
via BNDES e Banco do Brasil em um momento em 
que havia uma parada cardíaca financeira. Diria que, 
de forma geral, a crise foi bem administrada. Mas o 
principal problema com muitos países, e o Brasil é um 
exemplo, é que, quando as coisas começam a parecer 
bem, eles se tornam arrogantes. Passam a acreditar 
num mundo de fantasia.

O que o sr. quer dizer com mundo de fantasia?
Só porque o Brasil teve por um trimestre uma 

taxa de crescimento acima de 7%, o Brasil agora é a 
nova China e o Lula é um gênio das finanças, e todos 
os problemas anteriores não existem mais porque o 
Brasil é um país diferente.

Há toda uma narrativa que tem sido criada por 
conta de alguns bons trimestres no Brasil que pode 
levar a políticas macroeconômicas muito inconvenien-
tes. Essa narrativa é particularmente conveniente na 
época de eleições.

A primeira coisa que já está acontecendo é que a 
Selic [taxa de juros básica da economia] está subindo. 
Se você quisesse que a Selic aumentasse menos, a 
ideia seria compensar com políticas fiscais e de em-
préstimo pelo setor público mais estritas.

Porque, de certa forma, o Brasil é um país es-
quizofrênico. Você tem uma política fiscal em que o 
BNDES tem o pé no acelerador e o Banco Central 
tem o pé no freio.

Essas combinações são particularmente perigo-
sas porque deixam a Selic muito alta em um período 
em que as taxas de juros globais estão muito baixas.

Isso leva os investidores a pegar dinheiro empres-
tado em dólares, em ienes ou em euros para colocar 
dinheiro no Brasil, o que gera uma forte apreciação 
da taxa de juros e a possibilidade de desindustriali-
zação.

3) Alguns defensores da atuação recente do BN-
DES citam países da Ásia que atingiram altas taxas de 
crescimento sustentado por meio de políticas indus-
triais. O que o Sr. acha desse paralelo? 

Não tenho problema com políticas que comple-
mentam o setor financeiro, viabilizando a disponibili-

dade de crédito para investimentos em áreas difíceis 
da economia.

Não sou, de forma alguma, crítico em relação à 
contribuição potencial do BNDES para o desenvolvi-
mento do país. Mas é uma organização que foi  de-
senvolvida na época da inflação alta para proteger a 
economia das taxas de juros reais muito altas. A infla-
ção não é mais um problema no Brasil. Seria possível 
que o BNDES mantivesse o foco de sua política em 
empréstimos para investimentos municipais, investi-
mentos de longo prazo, apoiando pequenas e médias 
empresas, mas a uma taxa de juros que refletisse a 
Selic e não a uma taxa de juros que é muito inferior à 
Selic, que cria a distorção de gerar demanda excessiva 
pelos fundos que o BNDES tem de gerenciar.

4) O Sr. vê o crescente déficit em conta-corrente 
do Brasil, em tempos recentes, como um problema?

A deterioração do déficit em conta-corrente indica 
que a expansão do gasto no Brasil é mais rápido do 
que a expansão da produção. O efeito disso é apre-
ciar a taxa de câmbio, desestimulando as atividades 
exportadoras, para liberar recursos produtivos para 
atender a esse boom temporário do consumo. Todas as 
indicações são de que as condições fiscais e a política 
financeira do setor público são excessivamente expan-
sionistas. Isso vai causar prejuízo para as perspectivas 
de crescimento de longo prazo do Brasil.

5) A economia brasileira ainda é bastante fecha-
da ao comércio exterior. Isso limita o crescimento de 
longo prazo?

Acho que o Brasil tem os produtos com os quais 
poderia ter uma presença muito maior no comércio 
internacional. Vocês são gigantes em agricultura, em 
mineração. Têm uma presença marcante na produção 
de aeronaves. Há uma atividade industrial vasta que 
poderia Gerar uma presença muito maior. Mas a ad-
ministração macro no Brasil tem sempre conspirado 
contra o potencial de longo prazo.

Abro aqui um parêntese:
O Brasil é o país mais fechado dos emergentes. 

Enquanto no Brasil o comércio com exterior representa 
24% do Produto Interno Bruto, nos demais emergentes 
chega a ser mais que o dobro. Alguns exemplos: Chile, 
75,7%; China 59,2%, México, 56,1%. A carga tributária 
e a infraestrutura deficiente estão entre os entraves às 
exportações brasileiras.

E isso continua acontecendo?
Na minha opinião, está piorando. Quando o Lula 

foi eleito, em 2002, houve uma crise econômica e ele foi 
muito cuidadoso ao dar confiança ao setor privado.

Agora, eles começaram a pensar que sabem 
mais e estão menos dispostos a serem cuidadosos. 
Estão se tornando mais ideológicos. Do ponto de vis-
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ta econômico, as políticas são insustentáveis como as 
adotadas na diplomacia.

Agora que o Brasil é grande, pode ir para a cama 
com o Ahmadinejad (Mahmoud Ahmadinejad, presiden-
te do Irã) no Irã ou hospedar o Zelaya (Manuel Zelaya, 
ex-presidente de Honduras deposto em junho de 2009) 
na sua embaixada em Honduras etc.

É uma atitude de que agora o país é indepen-
dente, um poder diferente, e, portanto, pode confrontar 
o senso comum. Esse tipo de arrogância na política 
externa tem sido desastrosa.

E esse tipo de arrogância tem o perigo de ser 
igualmente desastrosa para a administração macro-
econômica.

As pesquisas de intenção de voto mostram gran-
des chances de vitória da candidata do presidente Lula. 
O Sr. acha que isso levará a uma continuação dessas 
políticas que o Sr. critica? Todo mundo sabe que o pre-
sidente Lula tem sido superpopular e ele construiu um 
capital político enorme, mas isso não se traduziu em 
nenhuma reforma significativa durante seu segundo 
mandato (2007-2010).

Ele não tem nada a mostrar em termos de ter re-
solvido problemas antigos relacionadas à baixa taxa de 
poupança, ao sistema de previdência, à infraestrutura, a 
ter uma estrutura tributária mais normal e funcional.

Apesar do seu enorme capital político, ele não 
foi capaz de fazer nenhuma reforma significativa como 
as feitas pelo antecessor dele.

E, recentemente, ele tem se movido na direção 
contrária. A grande sorte do presidente Lula foi ter tido 
um ótimo antecessor (FHC). Mas o próximo presidente 
do Brasil não terá a mesma sorte.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Parabéns a V. Exª. Agradecemos, e V. Exª terá aten-
dido, regimentalmente, o pedido formulado à Mesa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que, como orador inscrito, terá direito a 
usar a tribuna regimentalmente.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Papaléo Paes, que preside esta sessão, para 
mim é uma honra, como seu colega médico e como 
colega representante dos mais novos Estados deste 
País – o Amapá de V. Exª e o meu, Roraima – falar, 
tendo V. Exª presidindo esta sessão.

Sr. Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-

nado, tenho, Senador Papaléo, tido uma preocupação 
permanente no exercício do meu mandato parlamen-
tar, desde de Deputado Federal Constituinte, e agora, 
como Senador, já no segundo mandato, de defender, 
pela ordem, o meu Estado, a nossa Região Amazônica 
e o Brasil como um todo, porque nós, da Amazônia, 
infelizmente, somos tratados pelos dirigentes desta 
Nação como uma espécie de quintal do País. Pouca 
gente dá valor ao quintal, até mesmo de suas residên-
cias. E, no caso da Amazônia, somos olhados assim: 
primeiro, temos 25 milhões de habitantes na Amazô-
nia, uma população equivalente à da Venezuela, mas, 
comparados à população de São Paulo, somos pouca 
gente. Somos cerca de 12 milhões de eleitores. Ora, 
isso, só São Paulo tem. Então, não desperta o interes-
se dos dirigentes da Nação, nem durante a campanha 
e nem depois da campanha.

O Presidente Lula, por exemplo, foi eleito duas 
vezes e nunca foi no meu Estado durante as suas 
campanhas políticas. E nem no seu, não é? Por aí 
já se vê o interesse que existe em relação à Região 
Amazônica.

Depois, vamos olhar o aspecto econômico. O 
Produto Interno Bruto da Amazônia toda representa 
8% do Produto Interno Bruto do Brasil. Portanto, tam-
bém do ponto de vista da economia, somos olhados 
como uma reserva para o futuro. Aliás, somos sempre 
tratados assim.

E aí, se temos esse tratamento do Governo Fede-
ral, imagine se temos Governadores que não tenham 
na alma, no coração, no compromisso, o desejo de 
fazer, daqueles Estados pequenos, Estados que pos-
sam ser bons para se viver?

E aqui quero abordar o tema da saúde. Fiz, Se-
nador Papaléo, um pronunciamento aqui e o enca-
minhei ao Procurador-Geral da República no dia 23 
de agosto, uma denúncia sobre o que considero um 
crime hediondo, porque sempre digo que corrupção 
em qualquer área tem que ser punida de maneira for-
te, mas corrupção na área de saúde é um genocídio, 
é um crime contra a pessoa. Uma pessoa que rouba 
dinheiro na área de saúde está tirando remédio do 
paciente que está numa UTI, que está precisando de 
uma internação, de uma cirurgia, enfim. E o pior: no 
meu Estado, temos as duas áreas fadadas a ser um 
antro de corrupção. 

A Funasa, que é o órgão federal encarregado da 
saúde no Estado é um antro permanente de corrupção. 
O ex-superintendente foi preso e pego com dinheiro na 
sua casa, cerca de 30 milhões. O atual superintendente 
já foi preso também por acusação de desvio de recur-
sos – e continua superintendente, por sinal. Então, a 
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Funasa é um antro de roubalheira de toda ordem. Lá 
também, no Amapá, não é? 

Aí, não bastasse isso, agora, no Governo do 
atual Governador, que assumiu em dezembro de 
2007, resolveu-se fazer da Secretaria de Saúde um 
lugar para se ter dinheiro para campanha, um lugar 
onde se pode roubar para ter dinheiro para outros 
fins, sem se preocupar com o estado lastimável em 
que estão os postos de saúde, os centros de saú-
de, os pronto-socorros, os centros de diagnósticos, 
a categoria da área de saúde, sejam os médicos, os 
enfermeiros, sejam os odontólogos, as enfermeiras, 
os atendentes de enfermagem, todo o pessoal da 
área de saúde, maltratados, sem uma remuneração 
condigna. E aí, na Secretaria de Saúde, portanto, no 
Governo do Estado de Roraima, o que se fez com 
o remédio? Com remédio, Senador Papaléo! Pe-
garam uma quantidade equivalente a R$6 milhões 
em medicamentos, que tinham prazo para vencer, 
digamos, em janeiro ou fevereiro do ano que vem, 
pegaram esses remédios e encontraram uma for-
ma de jogá-los fora – jogá-los fora formalmente – e 
aí, no dia seguinte, comprar os mesmos remédios, 
com dispensa de licitação, para entrar dinheiro. Com 
dispensa de licitação significa comprar mais caro, 
sem nenhum cuidado, e justificando, porque é para 
a área de saúde.

E, aí, eu consegui, Senador Papaléo, documentos, 
fotos, filmagens que me trouxeram à mão as pessoas in-
dignadas daquele Estado. A Polícia Civil chegou a fazer 
um inquérito, uma investigação, mas, quando chegou 
a determinado ponto, recebeu ordem do Governador 
para arquivar, para engavetar a investigação. 

Eu fiz o ofício no dia 23 de agosto e hoje estou 
fazendo outro para o Procurador. Eu encaminhei uma 
parte dos documentos e vou encaminhar agora duas 
pastas com investigações da Polícia Civil que mostram, 
excessivo material, como a roubalheira foi feita. 

Senador Papaléo, qual foi a providência que o 
Governador tomou? Nenhuma. Eu denunciei isso no 
dia 23, está com uma semana, qual foi a providência 
que ele tomou? Nenhuma. Não mandou sequer abrir 
uma sindicância. E tanto eu já sabia que ele ia fazer 
isso, que, como a saúde recebe recursos do Governo 
Federal, eu estou representando ao Procurador-Geral 
da República, mas também vou mandar para o Tribunal 
de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Es-
tado e para o Ministério Público estadual. Porque não 
é possível que esses órgãos, o Tribunal de Contas do 
Estado e o Ministério Público estadual, que não são 
órgãos do Governador, não se debrucem sobre isso, 
porque, repito, isso é um crime hediondo que se pra-
tica contra a saúde das pessoas. 

Qualquer cidadão se indignaria com isso, muito 
mais eu, sendo médico. Não posso, realmente, fazer de 
conta que não ouvi essa história, que não vi isso aqui 
e muito menos ficar calado e não fazer o papel que o 
povo espera, de quem ele elege como representante, 
que é o de fiscalizar. 

Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral está dizendo 
muito bem na sua propaganda, ou melhor, no seu ins-
titucional esclarecedor, sobre a função de cada pes-
soa que vai ser eleita, Deputado Estadual, Deputado 
Distrital, Deputado Federal, Senador, Governador, 
Presidente da República. E o que está dito lá, qual 
é o papel fundamental de um Senador? Fiscalizar o 
Presidente da República e a boa aplicação do dinheiro 
público. Fiscalizar o Presidente da República. Como é 
que não posso fiscalizar o Governador do meu Esta-
do? Como é que não posso fiscalizar o dinheiro que 
é aplicado, ou melhor, que não é aplicado, é desviado 
da saúde para outros fins? E, óbvio, muito claramente 
desviado para fazer campanha, para gerar caixa dois 
para campanha política. 

Então, eu estou aqui, registrando, da tribuna do 
Senado, que estou enviando, como disse, no Ofício do 
dia 23 ao Procurador da República, que encaminharia, 
coloquei claramente aqui: 

Ressalto que, além dos documentos ora 
anexados [na primeira representação], pos-
teriormente, enviarei mais dois volumes de 
documentos, também frutos da investigação 
policial no Estado de Roraima, que retratam 
fraudes em notas e licitações, dentre outros 
fatos graves [...].

Então, porque sei da lisura com que a Procura-
doria-Geral da República trata essas questões, sei da 
lisura do atual Procurador-Geral da República, eu tenho 
certeza de que as providências serão tomadas.

Pouco tempo atrás, denunciei aqui que o Gover-
nador, que pegou o Estado com 600 milhões em caixa, 
hoje está endividando o Estado em mais de um bilhão. 
Nesse período, ele recebeu de transferência da União 
cerca de seis bilhões de reais e ele disse que não tem 
dinheiro. Por isso atrasou, inclusive, o duodécimo, que 
é a parte mensal que o Poder Executivo tem de passar 
aos Poderes Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas 
e Defensoria. Ele não passou, então eu representei 
ao Procurador-Geral da República, aí, este mês ele 
passou, como manda a Constituição, até o dia 20. Ele 
não tinha feito no mês anterior. Se ficássemos cala-
dos, ele não teria feito de novo este mês e não teria 
no mês que vem.

Então, é preciso ver sim se os parlamentares que 
você vai eleger, meu caro eleitor, serão capazes de vir 
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para cá denunciar ou se eles vão vir para cá para puxar 
o saco do Governador, do Presidente da República e 
para aplaudir as coisas erradas e nem sequer tomar 
conhecimento – porque não querem – das coisas er-
radas que fazem no seu Estado e no País.

Portanto, Senador Papaléo, quero deixar o re-
gistro. Vou pedir a V. Exª que autorize a transcrição do 
ofício que estou enviando ao Procurador-Geral da Re-
pública, com a data de hoje, na data de hoje. Portanto, 
peço que faça parte integrante do meu pronunciamento, 
porque, amanhã, ninguém poderá dizer que o Senador 
Mozarildo estava aqui durante esses fatos que estavam 
ocorrendo no meu Estado e não disse nada. 

Portanto, espero que a população de Roraima 
veja que um Governador desse, que assumiu em de-
zembro – era Vice-Governador e assumiu por causa 
da morte do Governador; portanto, é uma espécie de 
Governador substituto –, e quer ser reeleito fazendo 
isso. Ora, se ele está fazendo isso agora que quer ser 
reeleito, depois que for reeleito, a coisa vai-se agravar, 
até porque ele vai ter que se ressarcir das despesas.

E pior, tem muita coisa pior, mas não quero abor-
dar hoje para não misturar com um tema tão importan-
te como é essa questão do roubo na área de saúde 
do meu Estado, tanto na área federal quanto na área 
estadual. 

Agradeço a V. Exª e reitero o pedido de transcri-
ção do ofício que encaminho ao Procurador-Geral da 
República.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

OFÍCIO No 232/2010/GSMCAV

Brasília, 30 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Procurador Roberto Monteiro Gurgel Santos
Ministério Público Federal (Procuradoria-Geral da Re-
pública)
Brasília-DF

Senhor Procurador-Geral,
Em aditamento ao Ofício nº 223/2010/GSMCAV, 

encaminho a Vossa Excelência novos documentos con-
cernentes à denúncia de desvios e corrupção no setor 
de Distribuição de Medicamentos Farmacêuticos (DAF) 
da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e estima.

Atenciosamente, – Senador Mozarildo Caval-
canti.

OFÍCIO Nº 223/2010/GSMCAV

Brasília, 23 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Procurador Roberto Monteiro Gurgel Santos
Ministério Público Federal (Procuradoria-Geral da Re-
pública)
SAFS, Qd. 4, Conj. C, Bl. A, Sl C14
70050-900 – Brasília – DF

Senhor Procurador Geral,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a 

Vossa Excelência documentos recebidos em meu escri-
tório político em Boa Vista, com denúncias de desvios 
e corrupção no setor de Distribuição de Medicamen-
tos Farmacêuticos (DAF) da Secretaria de Saúde do 
Estado de Roraima.

Ressalto que, além dos documentos ora anexa-
dos, posteriormente, enviarei mais dois volumes de 
documentos, também frutos da investigação policial 
no Estado de Roraima, que retratam fraudes de notas 
e licitações, dentre outros fatos graves, envolvendo a 
Secretaria de Saúde de Roraima.

Em face das gravidades das denúncias e dos 
indícios de participação de autoridades do Estado de 
Roraima no esquema criminoso, somente uma inves-
tigação federal teria imparcialidade e capacidade de 
chegar-se a uma conclusão sobre os fatos, com con-
sequente punição ao supostos envolvidos.

Assim, requeiro ao ilustre Procurador, seja de-
terminada uma investigação por parte do Ministério 
Público Federal, bem como outras providências que 
Vossa Excelência julgar conveniente ao caso.

Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência 
meus protestos de consideração e apreço, colocando-
me à disposição.

Respeitosamente, Senador Mozarildo Caval-
canti.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Senador Mozarildo, muito obrigado pela sua 
participação. 

E quero registrar, Senador, também lá no meu 
Estado, principalmente nestes últimos dias, que tenho 
recebido muitas denúncias, e peço até ser melhor sub-
sidiado, sobre corrupção na Funasa. A Funasa tem 
uma certa autonomia de promover obras em qualquer 
Estado e, lá no nosso, há uma grande corrupção e me 
informaram sobre uma grande corrupção com dinheiro 
público federal na Funasa lá no Município, no forneci-
mento de água, e que o entrave entre o cidadão que 
ganhou as licitações – é bom que se diga aqui – e 
aquele que deu condições para o dinheiro ser libera-
do, ele não quer pagar o percentual. Parece que, em 
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uma obra de R$1,6 milhão, estão cobrando de propina 
deles R$400 mil. E ele disse que não recebe o dinhei-
ro, mas também não dá propina. Quem dera pudés-
semos ter todos esses cidadãos que lidam com obra 
pública. Infelizmente, tenho dó e piedade dos donos 
de empreiteira. Eles é que ficam taxados como os que 
enriquecem neste País. 

Mas quero dizer a todos os brasileiros e brasileiras 
e aos senhores e senhoras que estão aqui presentes 
que eles são apenas “laranjas”, no sentido financeiro, 
porque a corrupção acontece exatamente retirando 
desses cidadãos... Muitos pioram a qualidade de suas 
obras. Muitos não cumprem todo o contrato por cau-
sa das propinas que têm de dar, principalmente nas 
campanhas políticas. 

Eu lamento isso profundamente e digo, Senador 
Mozarildo, que este País não aguenta mais isso. O meu 
Estado, que é um Estado pequeno como o é o de V. 
Exª, não aguenta mais ter um bando de corruptos, um 
bando, porque é uma verdadeira gangue, saqueando 
os nossos Estados, participando de eleições políticas 
e, infelizmente, pela força do poder econômico, con-
seguem se eleger. 

Estou falando com o espírito de médico. E V. Exª, 
como médico, entende muito bem qual a doutrinação 
que a gente recebe durante toda a nossa vida de es-
tudo e de convivência com nossos pacientes.

Nós lamentamos profundamente que a nossa 
saúde brasileira esteja na decadência que está, como 
está a do seu Estado, como está a do meu, por atos 
puramente de corrupção. Dizem de gerenciamento, 
como se fosse alguém que não soubesse gerenciar 
o processo. Não. Ele sabe gerenciar, mas sabe muito 
mais roubar, porque ele foi colocado ali por indicação 
de algum político que o coloca para fazer fundo de 
campanha para promover a sua eleição ou reeleição. 
Lamento profundamente. E quero dizer que estou 
esperando fatos concretos para denunciar também 
esses atos.

Então, V. Exª será atendido, na solicitação que 
fez, de acordo como Regimento.

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

A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que está convocada sessão solene conjunta do 
Congresso Nacional, a realizar-se no dia 20 de outubro 
do corrente, às dez horas, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada a comemorar o Dia do Aviador 
e da Força Aérea Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Senado Federal recebeu Ofício nº 236, de 24 de 
agosto de 2010, do Ministro de Estado do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando 

informações em resposta ao Requerimento nº 17, de 
2010, do Senador Roberto Cavalcanti.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Ainda, como orador inscrito, fará uso da palavra o 
Senador Paulo Paim. 

V. Exª terá garantido o seu tempo regimental. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Papaléo Paes, Senador Mozarildo Cavalcanti, estamos 
em Brasília, como a maioria dos Senadores e Senado-
ras que estão chegando para o esforço concentrado.

Senador Papaléo Paes, primeiro, enquanto eu 
vinha me deslocando do aeroporto para cá, eu ouvia o 
seu pronunciamento. Segundo – eu vou falar um pou-
quinho do seu pronunciamento –, eu vou listar, aqui, 
na minha convicção, alguns projetos que eu gostaria 
muito que o Congresso votasse, ainda este ano, dentro 
deste período de esforço concentrado. Sei que não é 
possível todos, naturalmente, mas sei que, pelo menos, 
um ou outro é possível que sejam votados.

Mas, Senador Papaléo Paes, marcou-me no seu 
pronunciamento, estou com ele vivo aqui na minha 
memória, quando V. Exª disse que, nesta campanha 
eleitoral, algumas pessoas tentam passar a ideia de 
que, uma vez eleito Senador, vão resolver o problema 
da luz no bairro, vão resolver o problema da estrada no 
bairro, o problema do saneamento básico, vão resolver 
o problema da moradia do cidadão. Isto V. Exª disse aqui 
e eu quero reafirmar: isto é faltar com a verdade.

Eu – entendo que V. Exª também, pelo seu pro-
nunciamento – não vou fazer campanha mentindo para 
ninguém. Porque um homem público, ou uma mulher, 
enfim; legitimamente, homens e mulheres não podem 
querer se eleger, seja para Vereador, para Prefeito, e, 
neste caso, neste momento da história, para Deputado 
Estadual, Federal, Governador, Senador e à Presidên-
cia da República, faltando com a verdade. Eu tenho 
participado da campanha, viajado em todo o Estado, e 
não é porque a campanha lá está, como dizem alguns, 
embatucada, não é? Está parelha. Nenhum Senador 
que é candidato pode dizer que está eleito. Até que, 
embora a gente questione as pesquisas, porque cada 
um tem o seu olhar para a pesquisa. Há um olhar da 
pesquisa que bota, eu diria, nos diversos institutos 
todos os candidatos que têm chance de chegar, num 
chamado empate técnico. Muitos diziam que eu já es-
tava eleito.

Eu aproveito este momento para deixar muito 
claro: ninguém está eleito. Ninguém que vai para uma 
disputa está eleito. Embora eu questione alguns insti-
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tutos de pesquisa que, na margem de erro de 5 para 
baixo e 5 para cima, jogam os 10 para o candidato que 
lhe pagou a conta, não é? Que lhe pagou a pesquisa. 
E nós sabemos que isso, infelizmente, existe.

Eu, na campanha de 8 anos atrás, estava sem-
pre em quarto ou quinto lugar, Senador Mozarildo, e 
me elegi junto com o Senador Zambiasi, meu amigo, 
meu parceiro, do seu Partido, que declara abertamente 
o seu voto. Diz ele: “Não sou candidato e o meu voto 
é do Paim.”

Eu entendo que o Senador Pedro Simon tem a 
mesma posição. Eu falei hoje com ele aqui, eu enten-
do – olha o termo que eu usei – que o Senador Simon 
terá a mesma posição. E fico alegre, porque são dois 
parceiros com que eu trabalhei muito aqui durante todo 
esse período. O Senador Zambiasi, que está em Mon-
tevideo, deixou claro que não quer saber se é empate 
técnico ou não é empate técnico, que ele tem candidato 
no Rio Grande do Sul ao Senado e esse candidato é 
este Senador. E eu fico muito feliz, claro, porque junto 
com os senhores acompanharam meu trabalho.

O Senador Pedro Simon, toda vez que falo com 
ele, me diz: “Paim, fica tranquilo. Tu sabes que eu co-
nheço o teu trabalho e sinto que há uma onda positiva 
da posição do meu Partido, inclusive minha, na questão 
do segundo voto.” Isso tudo poderia me dar um conforto 
e uma certa tranquilidade, mas não dá, porque sinto 
que na história das promessas o povo pode se iludir, 
e eu não faria isso. Não vou prometer nada.

Mas é interessante, Senador Papaléo, que, se-
gundo uma pesquisa que eu mandei realizar, cerca 
de 80 a 90% do povo gaúcho não sabe que eu sou 
autor do Estatuto do Idoso. Isso não é uma promessa, 
é lei, está sancionada. Mais ou menos 80 a 90% não 
sabem que eu sou o autor do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência do Estatuto da Igualdade Social e Racial, 
que, pelo acordo que fizemos aqui entre todos nós, 
fortalecem as políticas afirmativas.

Não sabem da minha luta pelo salário mínimo – 
desde a greve de fome, aquela peleia aqui, até que con-
seguimos fazer com que o salário mínimo tivesse uma 
política salarial da inflação mais o PIB. Então, mais ou 
menos 80%, 90% não sabem dos 7,72%, não sabem 
que fizemos vigília aqui para garantir o reajuste para 
o aposentado. Eles não sabem, Senador Papaléo, que 
eu sou o autor do projeto do Dia Nacional da Pessoa 
com Deficiência – e V. Exª também fez a defesa junto 
aqui –, que é o dia 21 de setembro.

Olha, mediante tudo isso, exatamente no cam-
po da verdade, venho à tribuna no dia de hoje, outra 
vez e, independentemente do resultado eleitoral, eu 
só posso dizer ao povo gaúcho e ao povo brasileiro 
que eu faria tudo de novo, como fiz ao longo desses 

8 anos, em defesa dos trabalhadores da área pública, 
da área privada, dos aposentados, dos pensionistas, 
dos que são discriminados, das mulheres – quando 
defendemos juntos, aqui, a Lei Maria da Penha –, da 
questão do salário mínimo, da questão dos empreen-
dedores do setor moveleiro, do setor do vinho, do se-
tor da uva, do setor metalúrgico, principalmente das 
máquinas pesadas. Devido ao dumping das máquinas 
que vinham da China, elas estavam chegando numa 
disputa chamada desonesta com o produtor nacional. 
Nós conseguimos mudar isso e, hoje, as máquinas pe-
sadas são produzidas no Brasil. A mesma coisa com a 
questão do calçado. Com o movimento que geramos, 
conseguimos ampliar para aproximadamente 100 mil 
novos empregos na área do calçado. Enfim, atuamos 
em todas as áreas.

Aqui, defendemos com muita convicção o piso 
nacional dos professores, a questão dos vigilantes, o 
piso, a aposentadoria especial, a questão dos cartei-
ros, dos eletricitários, a questão da agricultura. Quantas 
vezes eu vim aqui, e alguém se surpreendia, defender 
um investimento maior na agricultura, os interesses 
dos Estados, do meu Estado, o Rio Grande do Sul, e V. 
Exª, do seu Estado, naturalmente, Senador Mozarildo 
Cavalcanti. E aquela história que eu conto e cito o seu 
nome, Senador Papaléo Paes. Foi um acordo que eu 
fiz com V. Exª aqui no plenário, que nós conseguimos 
aprovar US$1,2 bilhão para o Rio Grande do Sul. V. Exª 
inclusive ligou para o Senador Arthur Virgílio, me deu 
o telefone e fechamos o acordo. Só estávamos eu e V. 
Exª no plenário e alguém presidindo, que, se não me 
engano, era o Senador Alvaro Dias. Mas havia um cli-
ma criado de fora para dentro para que não se votasse 
naquele dia. E nós fizemos um acordo e votamos.

Dos doze Municípios do Rio Grande que tiveram 
empréstimos internacionais, de todo o processo nós 
participamos juntos, eu, o Senador Simon e o Sena-
dor Zambiasi, como foi também no empréstimo para 
o Rio Grande do Sul. Quero aqui, com justiça, lembrar 
a figura destacada do Senador Simon e do Senador 
Zambiasi. Nós fizemos um movimento aqui para aten-
der todos os Municípios do Rio Grande. O Rio Grande 
do Sul tem 496 Municípios. Agora vai ter mais um, Pin-
to Bandeira, que vai receber também, naturalmente, 
emendas. Nós trabalhamos juntos; o Senador Simon, 
de forma mais compacta, mandando para uma área 
específica, para o social, para o Rio Grande. E eu e 
o Senador Zambiasi atendemos todos os Municípios 
do Rio Grande.

E alguns dizem: não, mas o Paim só defende o 
trabalhador, assalariado, aposentado, mulher e pessoas 
com deficiência. Eu defendo sim, porque eu tenho um 
olhar para o Rio Grande, e do Brasil, porque, quan-
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do aprovamos um projeto de lei, ele não é para o Rio 
Grande do Sul, mas para todo o povo brasileiro. É lei 
sancionada pelo Senhor Presidente da República.

Agora, há coisas específicas, como essa de aten-
der todos os Municípios, e não houve um Município 
do Rio Grande, Senador Mozarildo, que não tenha re-
cebido algum tipo de projeto do Zambiasi, do Simon 
e do Paim, pois fizemos tudo em parceria, projetos e 
emendas individuais. Eu já cheguei a atender, se eu 
olhar, 496 mais 200, mais ou menos. Sei que o Sena-
dor Zambiasi trabalhou na mesma linha e o Senador 
Simon mais em focos detalhados, como o Hospital da 
Restinga.

Enfim, tudo isso me dá muita convicção do dever 
cumprido. Se alguém pensa que vou mudar, não vou 
mudar. Voltando para mais 8 anos, vou atuar na mes-
ma linha porque sei que fiz a coisa certa, muito certa. 
Tanto que, Senador Papaléo, é interessante que pes-
soas de outros Estados – recebo correspondência de 
todo o País – não acreditam no tal do chamado empate 
técnico. “Mas, Senador Paim, o que está acontecendo 
aí? Não pode, não pode, não pode.” Pode, sim. Pode, 
pode. Ninguém pode prever o resultado eleitoral. Mas 
estou muito tranquilo quanto ao papel que estou de-
sempenhando e quero desempenhar como Senador 
da República.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Paim, quero dar um testemunho que creio in-
suspeito, porque não sou do seu Partido. Ao contrário, 
até faço oposição ao Governo Lula, portanto, indireta-
mente, ao PT, embora o meu problema não seja com o 
PT, mas com a ação do Presidente Lula em relação a 
meu Estado, que foi de desconsideração, uma política 
equivocada no tocante a meu Estado. Mas eu quero 
dizer aqui que realmente posso dar um testemunho de 
consciência tranquila do trabalho de V. Exª de maneira 
extrema até, porque V. Exª inclusive participou de noi-
tes de vigília em defesa de interesse dos trabalhadores 
e de vários outros assuntos. V. Exª é incansável, seja 
nas comissões em defesa não só dos interesses do 
Rio Grande do Sul, que são realmente importantes e 
prioritários na sua agenda, mas dos trabalhadores do 
Brasil, de um modo geral. Então, não posso crer que 
quem faz uma análise fria, isenta e desapaixonada do 
trabalho de V. Exª possa deixar de votar em V. Exª. Por-
tanto, eu diria mesmo que, se eu fosse eleitor do Rio 
Grande do Sul, eu votaria em V. Exª com muito prazer. 
E gostaria de concitar as pessoas de bem daquele Es-
tado – as pessoas que querem realmente ver aquele 
Estado no sentido até de resgatar sua gloriosa história 
e obter o desenvolvimento a que faz jus – a reconhe-
cer que a recondução de V. Exª é indispensável para 

isso. Portanto, quero apresentar esta solidariedade e 
este testemunho.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª foi muito 
feliz na sua exposição agora, porque V. Exª tem sua 
posição, mas nunca deixou de participar de todos os 
debates e de temas dos quais tratamos juntos de inte-
resse do povo brasileiro. Votamos sempre juntos.

Sinto muita tranquilidade quando me perguntam: 
“Qual é sua relação com os Senadores?” Digo: exce-
lente. “Mas com quem?” Com os 81. Alguns estranham. 
Converso, sim, com os 81. Talvez devido a essa forma 
de dialogar é que nós aqui temos aprovado inúmeras 
leis, como os estatutos, que são temas complexos, e 
os Senadores votam mesmo olhando, vendo e acre-
ditando no potencial daquela lei aprovada.

Por isso, Senador Mozarildo, eu agradeço mui-
to a V. Exª e tenho certeza de que vai repercutir lá no 
meu querido Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Paim, até para nós matarmos a saudade do 
nosso querido Mão Santa, eu quero interferir no seu 
pronunciamento e dizer, Senador Paim, que este Se-
nado faz muito bem para as pessoas de bem. V. Exª, 
eu já conhecia há muito tempo, pelas suas lutas sindi-
cais. É claro, eu não tinha conhecimento da amplitude 
da inteligência, quando V. Exª usa o seu poder para 
atingir as classes sociais, para beneficiar as classes 
sociais. Mas o que muito me chama a atenção é que 
V. Exª não faz política demagógica. Não faz mesmo. 
Não combina com V. Exª nada ou qualquer outro tipo 
de insinuação em que entre demagogia, em que en-
tre hipocrisia. Eu classifico V. Exª como homem sério, 
compenetrado da sua função de Senador, equilibrado; 
e classifico V. Exª como excelente Parlamentar. Este 
é o meu depoimento pessoal. E quero dizer que, se o 
Senador Mozarildo faz oposição ao Partido dos Traba-
lhadores, mas o Partido dele pertence à base de apoio 
ao Governo, eu não faço... Ao Lula, diz bem o Senador 
Mozarildo, pela política equivocada com o seu Estado. 
Mas nós fazemos oposição aos erros do atual Governo 
e estamos disputando o poder na República. Eu sou 
do PSDB e V. Exª é do PT.

Quero deixar registrada esta minha análise sobre 
V. Exª. Tenho respeito muito grande por V. Exª, que é 
um parlamentar que simboliza o bom parlamentar. E 
não é só o Rio Grande do Sul que precisa de V. Exª 
aqui, não; é o Brasil que precisa do Senador Paim 
para que esta Casa continue sendo muito bem repre-
sentada, tendo um símbolo de excelente parlamentar 
e excelente cidadão, como é V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo Paes.
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Quero agradecer muito aos Senadores. Eu diria 
que os Senadores de praticamente todos os partidos 
têm me ligado. Lembro-me que o último telefonema foi 
do Senador Cristovam Buarque; “Ô, Paim, o que está 
acontecendo no Rio Grande? O que posso fazer para 
ajudar?” o Senador não está aqui no plenário, mas 
eu estou agradecendo a ele. “O que posso fazer para 
ajudar?” O Senador Crivella, o Senador Magno Malta, 
Senadores de todos os partidos. Lembro-me inclusive 
de uma ligação recente do Senador Arthur que queria 
também falar comigo. É interessante que, de todos o 
partidos, perguntam o que está acontecendo. 

E aproveito este momento. Quando vinha no vôo 
agora, um senhor me abraçou até de forma emocio-
nada, e vejam quem é ele, que me autorizou: ele é 
diretor da Fiergs e da Ciergs, Diretor da área de Meio 
Ambiente: “Paim, me chama que vou para a televisão” 
– está aqui o seu nome, a quem agradeço: Dr. Turval 
Antonio Marzola Filho – “para dar uma declaração do 
que tu tens feito em matéria de defesa do meio am-
biente”. É um grande empresário do Rio Grande do Sul. 
“Vou lá falar a verdade só. Na defesa do rio do Sino, 
do Guaíba, o movimento que você ajudou junto com o 
Senador Simon e Zambiasi a fazer, a população tem 
que saber disso, da infraestrutura, nas mais variadas 
áreas, o que você contribui.” São momentos como es-
ses que sempre valeram a pena. Cada minuto, cada 
hora, cada dia, cada semana, cada mês desses oito 
anos do trabalho que fizemos aqui no Senado.

Senador Papaléo, vou falar rapidamente de al-
guns projetos que eu gostaria que entrassem na Or-
dem do Dia, e que a gente pudesse votar e que são 
de minha autoria.

PL 7.157, de 2010, que estabelece novas dire-
trizes junto à LDB para fortalecer a cultura de paz nas 
escolas e nas comunidades. 

Outro projeto é o 191, de 2009, que estabelece 
procedimento de socialização e de prestação jurisdi-
cional aos professores quando são agredidos de uma 
forma ou de outra.

Outro projeto vai na linha do fortalecimento do 
piso dos professores.

Tem também o PL 6.822, de 2010, que regula-
menta o exercício da profissão de catador de materiais 
recicláveis, o chamado reciclador de papel. Muita gente 
não dá valor ao catador de papel, mas ele tem que ser 
valorizado porque ele é um homem que está ali em 
defesa do meio ambiente. A reciclagem feita a partir do 
primeiro passo que ele dá tem que ser valorizada. E eu 
que tenho essa alegria de vir aqui e elogiar um diretor 
da Fiergs, quero também elogiar o catador de papel, 
que cumpre a sua função no aspecto da reciclagem. 

Outro projeto que gostaria de ver na pauta é o nº 
6.768, de 2010, que permite que o cidadão, ao comple-
tar 35 anos de contribuição, se aposente. Mas, ele pode 
resolver não se aposentar, quer continuar trabalhando. 
Ora, se ele se aposentasse, ele retiraria o seu fundo 
de garantia. Agora, se ele quer continuar trabalhando, 
não vai dar uma despesa para a Previdência, então 
que ele possa também retirar seu fundo de garantia. 
É mais do que justo. Ele está apto a se aposentar, não 
vai se aposentar, mas quer, pelo menos, retirar o fundo 
de garantia. É um projeto singelo e muito importante 
para o cidadão que completou, no caso do homem, 35 
anos de contribuição; a mulher com 30 anos de con-
tribuição teria o direito, mesmo que resolvesse não se 
aposentar, pois são atingidas pelo fator ainda, porque 
não conseguimos eliminar o fator lá na Câmara, está 
lá o projeto. Aqui o Senado já derrubou e foi projeto 
de nossa autoria, e tenho que dizer que foi o Senador 
Mão Santa o Relator.

Outro projeto é o nº 6.706, de 2009, que garante o 
direito a membro de Conselho Fiscal de sindicato e ao 
suplente de não serem demitidos sem justa causa.

O outro projeto é o PLS nº 5.732, que dá ao ci-
dadão com mais de 60 anos o direito de sacar os re-
cursos acumulados do PIS-Pasep. Outro Projeto é o 
de nº 3.299, de 2008, que quero que a Câmara vote, 
porque a Câmara não votou ainda aquele que nós 
aprovamos. Alguém pergunta: mas como é que ficou 
a história do fator? Nós o aprovamos; todas as comis-
sões na Câmara aprovaram o fim do fator, que está no 
plenário. Mas, aquele que foi votado, o que é? Aquele 
foi uma emenda que o Deputado Coruja colocou numa 
MP. Ele veio para cá e nós, naturalmente por coerên-
cia, votamos também a favor dele. Mas o projeto do 
Senado, que resolve de vez a questão do fator, ainda 
está lá na Câmara, e nós temos de nos mobilizar para 
que a Câmara o vote.

Eu dizia antes e agora destaco o Estatuto do Ido-
so, que beneficia 28 milhões de pessoas! Por incrível 
que pareça, grande parte do povo gaúcho não sabe 
que é de nossa autoria. Pois bem, agora estão produ-
zindo um filme sobre o Estatuto da Igualdade Racial 
e Social, dizendo que é a lei mais importante no com-
bate aos preconceitos, não só ao negro como alguns 
pensam, mas também ao branco, ao índio, à origem 
– se é italiano, se é alemão, se é árabe, se é judeu, 
se é africano, enfim, se é palestino; ninguém pode ser 
discriminado. Segundo o filme que estão fazendo, cuja 
equipe de filmagem está aqui no cafezinho, é a lei mais 
importante no combate ao preconceito depois da Lei 
Áurea. E nós aprovamos – porque aqui no Senado se 
fez um grande entendimento – e já foi promulgada. En-
tão eu diria que esse Estatuto aprovado beneficia todo 
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o povo brasileiro. A mulher não pode ser discriminada 
por ser mulher. Ninguém pode ser discriminado por 
idade, por exemplo. Ninguém pode ser discriminado 
por algum tipo de deficiência. E aqui eu lembro do Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficia quase 
30 milhões de brasileiros. A vontade que eu tenho é de 
incluir no programa livre lá: Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, de nossa autoria, 30 milhões; Estatuto da 
Igualdade Racial, 190 milhões; política do salário mí-
nimo, 25 milhões, para ver se as pessoas percebem 
o que nós fizemos. E são matérias que surgiram aqui 
no Senado, nós aprovamos aqui. Foram para a Câma-
ra, voltaram para cá e nós aprovamos com as devidas 
mudanças e por isso são leis. 

A PEC Paralela. Ninguém sabe que a PEC Para-
lela, naquele debate da reforma da Previdência, nós a 
formulamos aqui dentro e ela foi a salvação da lavoura 
para muitos trabalhadores da área pública e da área 
privada deste País. Teve origem aqui e contou com a 
nossa participação direta. 

Eu gostaria muito ainda de ver aprovado aqui, 
este ano ainda, a PEC nº 22, que determina a vedação 
de cobrança de taxa da segunda via de documentos 
pessoais que tenham sido objeto de roubo ou furto. 
Quando alguém perdeu seus documentos, porque al-
guém os roubou, ele faz a denúncia junto à delegacia. 
Ele não teve culpa. Portanto, que a segunda via não 
lhe seja cobrada. Muitas vezes o cidadão não pode 
nem pagar a segunda via. 

Enfim, criamos inúmeras propostas. 
Lembro aqui uma matéria – e virou polêmica a 

matéria: o seguro-desemprego. Eu sou co-autor da 
formulação do seguro-desemprego lá atrás. Criamos o 
FAT – o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então foram 
três parlamentares na época, e não tem como negar: 
Serra, Jorge Uequed e Paim – nós somos os autores 
do seguro-desemprego. 

Mas ninguém sabe que eu participei diretamente e 
que criamos o FAT. E agora, com o Fundep, eu destino 
uma verba desse FAT – Fundo de Amparo ao Traba-
lhador, em torno de 8 bilhões de reais, para as escolas 
técnicas, via Fundep. Só que a maioria não sabe.

Olhando para o Rio Grande do Sul, eu apresentei 
uma Emenda Constitucional criando a Sudesul, que 
estabelece sua composição, natureza jurídica, área 
de competência e instrumento de ação, para fortale-
cer toda a Região Sul; ou seja: Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul. A Emenda já teve parecer 
favorável do Senador Simon e agora está na Câmara 
dos Deputados.

Apresentamos também o PLS nº 406, que eu 
gostaria muito que fosse votado, para disciplinar a co-
mercialização de alimentos nas escolas de educação 

básica, a elaboração de cardápios que fortaleçam o 
controle da obesidade das crianças que estão com o 
peso acima do recomendável.

Enfim, são tantas as leis que eu gostaria de des-
tacar. Há aquela que estabelece que o dinheiro da 
Seguridade não seja destinado a outros fins. É uma 
PEC e com ela teríamos mais de 50 bilhões de reais 
em investimentos na saúde, na assistência e na Pre-
vidência.

A regulamentação da Emenda nº 29, que aprova-
mos aqui. O Tião Viana foi o principal autor, e estamos 
trabalhando para aprová-la na Câmara.

Enfim, estou misturando temas que considero 
importantes e outros que são de minha autoria.

Seria muito interessante aprovarmos também ou-
tro PL que apresentei para incluir o lúpus, a epilepsia 
e a artrite reumática entre as doenças que fazem jus 
à aposentadoria especial. O parecer foi do Senador 
Demóstenes Torres e foi favorável.

Queria muito que fosse regulamentada de for-
ma definitiva, e tenho aqui o projeto, a aposentadoria 
especial para os que atuam em áreas insalubres, pe-
riculosas e penosas. São milhares ou milhões de tra-
balhadores. Está pronto para ser votado.

A PEC nº 19, para que a gente consiga diminuir 
a chamada indústria dos concursos. O que significa? 
Significa que, enquanto o número de vagas que foi 
anunciado por aquele órgão não for preenchido, não 
pode fazer concurso público. Anuncia-se 200 vagas. 
Cinco mil se inscrevem, e 400 são aprovados. Não 
chamam nem os 200 aprovados; chamam, na verda-
de, 50 ou 100 aprovados e já fazem outro concurso 
público, fortalecendo a indústria do concurso nas mais 
variadas áreas, desde os Municípios a bancos, até a 
servidores.

A PEC nº 50, que acaba com a história do voto 
secreto. Por que o homem público tem que votar se-
cretamente? O Senador Valadares acatou, depois de 
uma consulta feita, e, pelo menos na questão do veto, 
não será mais permitida a votação secreta. A PEC nº 
50 garante isso. Não mais daremos o direito a ninguém 
de votar secretamente. O voto será aberto em todos os 
casos. Pelo menos uma situação está garantida.

Senador Simon, usei o seu nome, mas foi sempre 
na forma de fortalecer o que fizemos juntos aqui no 
Congresso Nacional, seja nos empréstimos a Municí-
pios, seja naquele momento histórico em que V. Exª 
participou – e eu estive no final – do empréstimo de 
1,2 bilhão para o Rio Grande do Sul. Foi em todos os 
temas da área social. Tive a alegria de participar com 
V. Exª e com o Senador Zambiasi.

Senador Papaléo, termino aqui a minha fala, di-
zendo o que disse no início. Tudo o que fiz no Senado 
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da República, durante os 8 anos que aqui estou, eu 
faria tudo de novo se necessário, independente do re-
sultado do projeto eleitoral.

Muito obrigado, Senador Papaléo.
O Senador Pedro Simon me pediu um aparte. Se 

V. Exª me permitir eu volto à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Pois não.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Com revisão do 

aparteante.) – Eu quero trazer o meu abraço a V. Exª 
e dizer que sou testemunha do trabalho extraordinário 
que V. Exª fez aqui neste Congresso. A dedicação, o 
carinho e o esforço que V. Exª fez em defesa não ape-
nas do Rio Grande do Sul, mas em defesa de todo o 
Brasil. Nas horas mais difíceis contamos com a pre-
sença e com a ação de V. Exª. É importante salientar 
que nunca como hoje a Bancada gaúcha aqui no Se-
nado, tendo à frente V. Exª, o companheiro Zambiasi 
e eu atuamos tanto em conjunto. Sempre no que é do 
interesse do Rio Grande do Sul, independente das con-
dições. O que era bom para o Rio Grande do Sul era 
bom para nós três. E quando V. Exª falava, geralmente 
era V. Exª quem mais falava, sempre falava por V. Exª, 
por mim e pelo Zambiasi. E a recíproca era verdadei-
ra. Eu e o Zambiasi, quando falávamos, falávamos por 
V. Exª, porque defendíamos as grandes bandeiras e 
as grandes teses. Veja V. Exª, só para lembrar. Estou 
recebendo agora um ofício em que o primeiro signa-
tário é V. Exª:

Senhores Paulo Renato Paim, Sérgio 
Zambiasi e Pedro Simon [assinado pelo Se-
cretário Ricardo Englert, da Fazenda do Rio 
Grande do Sul], Ao cumprimentá-lo, de ordem 
da Srª Governadora de Estado, informo que se 
encontra no Ministério da Fazenda o Processo 
do Ministério da Fazenda nº 17.944, que trata 
da contratação de Operação de Crédito Externo 
com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, de US$60 milhões, destinado 
ao financiamento do Projeto de Fortalecimento 
da Gestão Fiscal do Rio Grande do Sul.

Como a reunião de Assuntos Econômicos 
desta Casa ocorrerá no dia 31 do mês, amanhã, 
solicito o apoio de V. Exªs, no sentido de incluir 
esses projetos na pauta da citada reunião.

Visando à aprovação do Senado Federal, 
também solicito suas intervenções, para que 
a documentação em trânsito no Ministério da 
Fazenda chegue ao Senado Federal.

Aproveito a oportunidade de V.Exª na tribuna 
para, em nome de V.Exª, no meu nome e no nome do 

Fogaça, dirigirmo-nos ao querido e amigo ministro da 
Fazenda, no sentido de que ele realmente envie esse 
projeto para nós aqui. Porque se trata de um projeto 
muito importante para o Rio Grande do Sul. Ainda 
que a Governadora seja candidata à reeleição, ad-
versária do candidato de V.Exª e do meu, é importan-
te para o Rio Grande do Sul. Por isso, tenho certeza 
de que, em meu nome, em nome do Zambiasi e em 
nome de V.Exª, fazemos essa solicitação ao Exmº Sr. 
Ministro da Fazenda – que, justiça seja feita, tem sido 
muito justo no tratamento ao Rio Grande do Sul. Ele 
já enviou e nós já aprovamos o empréstimo de US$1 
bilhão para o Rio Grande do Sul. Diga-se de passa-
gem, nós tivemos uma atuação muito intensa nesse 
sentido. Que o Ministro da Fazenda entenda que nós 
estamos num momento dramático e que termina esse 
nosso período daqui a três dias. E que ele envie. Tenho 
certeza de que, se ele enviar, V.Exª, o Zambiasi e eu, 
amanhã, na Comissão de Finanças, conseguiremos 
com o Senador Mercadante, ou – se ele não estiver, 
porque está em campanha – com o Vice-Presidente 
da Comissão que esse projeto seja aprovado amanhã. 
Faço isso apenas para poder demonstrar ao vivo e a 
cores, ao natural, como tem sido a nossa atuação, e 
a atuação de V.Exª de modo especial, no que tange 
às coisas que dizem respeito ao Rio Grande do Sul. 
Muito obrigado a V.Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Simon. Com certeza o Ministro Mantega 
há de mandar o projeto. E V. Exª lembra muito bem: 
como sempre fizemos, além do movimento que V. Exª 
e nós dois faremos, o Senador Zambiasi fará também 
e, com isso, votaremos o projeto amanhã, mais uma 
vez atendendo aos interesses do nosso Estado.

Muito obrigado, Senador Simon. Seu aparte ape-
nas demonstra que a unidade dos três Senadores do 
Rio Grande é muito forte em defesa da nossa gente 
e do nosso povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Só para fazer o registro. Não sei se é este o projeto 
a que o Senador Pedro Simon faz referência:

– nº 266 de 2010 (nº 517, de 2010, na origem), 
pelo qual solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até 60 milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, entre o 
Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento – BID, destinado a financiar o 
projeto de fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado 
do Rio Grande do Sul – Profisco, RS.

Este projeto já foi lido aqui em plenário e foi para a 
Comissão de Assuntos Econômicos e nós aguardamos 
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que, na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, 
seja deliberado para voltar para o plenário a fim de nós 
votarmos ainda nesta semana. É a comunicação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo Paes. O Senador Simon 
trouxe o tema ao plenário e é uma alegria para todo o 
povo gaúcho, Senador Papaléo Paes, que V. Exª tenha 
feito já a leitura e que nos remete a trabalhar...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador, eu 
fico muito contente com o pronunciamento do Presi-
dente. Quer dizer, se o ofício que eu estou recebendo 
já está atrasado porque o Governo já enviou, que bom, 
porque aí vão correr na Comissão de Orçamento para 
votar amanhã. Votar e pedir urgência para que venha 
para o plenário. Mas era isso. Mas, de qualquer ma-
neira, fica o nosso apelo lá na Fazenda.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não. V. 
Exª trouxe ao Plenário e me ajudou, para que ninguém 
diga no Rio Grande que nós não estamos trabalhan-
do juntos.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E V. Exª ia fa-
zer um telefonema para a Fazenda, mas, se já chegou 
aqui, melhor, porque aí é só votar. Como diz o Presi-
dente com muita sabedoria, é só incluir na Ordem do 
Dia da comissão amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Na Comissão de Assuntos Econômicos amanhã.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo Paes. Foi uma resposta 
imediata de V. Exª a partir da provocação positiva do 
Senador Pedro Simon. Nós estamos juntos nesta ca-
minhada e, a partir da sua fala, eu tenho certeza de 
que amanhã a Comissão há de votar e nós poderemos 
chamar já para o plenário à tarde.

Solicito a V. Exª que considere na íntegra o meu 
pronunciamento, por favor.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM:

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nós estamos em período eleitoral e desta 
forma o andamento do trabalho do Congresso se di-
ferencia do habitual, mas eu gostaria de lembrar hoje 
alguns projetos importantes, de minha autoria, que 
estão aguardando parecer, ou prontos para a pauta e 
que podem beneficiar muito a nossa gente.

Estou ansioso para voltarmos à rotina e colocar 
esses projetos em andamento.

Um deles é o PL-7157/2010 (PLS 178/2009), que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

(LDB), para fortalecer a cultura da paz nas escolas e 
nas comunidades adjacentes.

Apresentei também o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 191/2009 que estabelece procedimentos de 
socialização e de prestação jurisdicional e prevê me-
didas protetivas para os casos de violência contra o 
professor oriunda da relação de educação.

O PL-6822/2010 (PLS 618/2007), que regula-
menta o exercício das profissões de Catador de Ma-
teriais Recicláveis e de Reciclador de Papel, também 
é um deles.

Outro projeto relevante é o PL-6768/2010 (PLS 
371/2009), que permite a movimentação da conta do 
FGTS quando o trabalhador completar 35 anos de 
contribuição, se homem e 30 anos, se mulher, para o 
Regime Geral de Previdência Social.

A lei atual só permite o saque do saldo da conta 
vinculada se a pessoa solicitar a aposentadoria. Temos 
que mudar isso!

O PL-6706/2009 (PLS 177/2007) proíbe a dispen-
sa do empregado que concorre a vaga de membro do 
Conselho Fiscal de sindicato ou associação profissional, 
vem no sentido de proteger o direito ao trabalho.

Entendo que deve ter estabilidade o empregado 
sindicalizado ou associado, independente do cargo 
que exerça, quer seja direção ou membro do Conselho 
Fiscal ou de representação de entidade sindical ou de 
associação profissional, inclusive como suplente.

O PL-5732/2009 (PLS 216/2007) permite que o 
trabalhador com mais de 60 (sessenta) anos de idade 
e aquele que receba benefício de prestação continua-
da devido à pessoa portadora de deficiência e ao ido-
so, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, saquem seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS-Pasep.

Um projeto cuja aprovação todos aguardam an-
siosamente é o PL-3299/2008 que extingue o fator 
previdenciário.

Muitas pessoas escrevem e telefonam pedindo 
que o veto ao projeto seja derrubado. Tenho insistido 
no fato de que é preciso intensificar a mobilização pela 
derrubada do veto ao Fator Previdenciário. 

Não há outro caminho a não ser a pressão popu-
lar. Existem vários exemplos dessas conquistas: 

– Estatuto do Idoso; aprovado e sancionado. Se 
não fosse a luta e a garra dos nossos idosos, hoje não 
seria realidade. 

– Estatuto da Igualdade Racial; aprovado e tam-
bém sancionado. Instrumento de diversas discussões 
tanto no Senado quanto na Câmara. 

– Estatuto da Pessoa Com Deficiência; aprova-
do no Senado. A luta continua na Câmara dos Depu-
tados.
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– PEC Paralela, que já foi promulgada.
Continuo citando outros projetos de extrema re-

levância para melhorar a vida das pessoas.
Por exemplo, a PEC 22/2008 de 11/06/2008 que 

acrescenta o art. 152-A à Constituição Federal, para 
determinar a vedação da cobrança de taxa para emis-
são de segunda via de documentos pessoais que te-
nham sido objeto de roubo ou furto.

Com a criminalidade que vivenciamos hoje, mui-
tos são aqueles que tem seus documentos pessoais 
roubados ou furtados. Não é justo que eles tenham que 
pagar por uma segunda via, quando muitas vezes seu 
salário cobre exatamente as despesas do mês.

O PLS 127/2006, também foi pensado para mini-
mizar os efeitos do desemprego na vida das pessoas. 
Criei esse projeto no sentido de alterar o § 4º do art. 2º 
da Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, para dispor 
sobre o prolongamento da concessão do seguro-de-
semprego, em até doze meses, para grupos específicos 
de segurados, a critério do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 

O PLS 261/2007 institui na forma do art. 43 da 
Constituição Federal, a Superintendência do Desen-
volvimento da Região Sul – SUDESUL, estabelece 
sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de 
competência e instrumentos de ação. 

Entendo que as Superintendências Regionais 
de Desenvolvimento são organismos de fundamen-
tal importância para o desenvolvimento de um país, 
sobretudo para um país de dimensões continentais 
como o Brasil.

A recriação da Sudesul cumprirá um importan-
tíssimo papel para a diminuição das desigualdades 
sociais e econômicas existentes dentro da região Sul, 
sendo assim um agente de justiça e equilíbrio entre 
microrregiões.

A Sudesul certamente contribuirá para a melhoria 
dos investimentos e um fortalecimento das exportações 
da região com o Brasil e o mundo. 

Apresentei o PLS 406/2005 para disciplinar a 
comercialização de alimentos nas escolas de educa-
ção básica e a elaboração de cardápios do progra-
ma de alimentação escolar, e promover ações para 
a alimentação e nutrição adequadas de crianças e 
adolescentes.

O PLS 467/2003, vem alterar as Leis nºs 8112, 
de 11 de dezembro de 1990, (que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais); 8213, 
de 24 de julho de 1991, (que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá outras pro-
vidências) e 7713, de 22 de novembro de 1988, (que 
altera a legislação do imposto de renda e dá outras 

providências) para incluir o lúpus, a epilepsia e a artrite 
reumática entre as doenças que fazem jus aos direitos 
e benefícios de que tratam.

O projeto original buscava corrigir uma lacuna na 
nossa legislação previdenciária, que não inclui o lúpus, 
a epilepsia e a artrite reumática entre as doenças que 
concedem o direito à aposentadoria por invalidez, mas 
o relator, Senador Demóstenes Torres excluiu essa 
parte do projeto, argumentando que alterações no Re-
gime Jurídico Único dos servidores somente podem 
ser propostas pelo presidente da República.

Pelo substitutivo aprovado na CCJ, os rendimen-
tos de aposentadoria ou reforma militar de portadores 
de lúpus, epilepsia e artrite reumática poderão ficar 
isentos do Imposto de Renda. 

Em razão do todo exposto, apresentei também o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 293/2009, que visa 
conceder o direito à aposentadoria por invalidez aos 
trabalhadores regidos pelo regime geral. 

Inúmeras têm sido as correspondências enviadas 
por portadores dessas doenças que aguardam com 
ansiedade a votação desse projeto.

Muitas pessoas têm escrito também pedindo a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição em con-
cursos públicos.

Nesse sentido apresentei a PEC 19/2008 que 
altera o art. 37 para estabelecer isenção de paga-
mento de inscrição em concurso público nos casos 
que menciona.

Outro projeto que apresentei e que exige urgência 
em seu andamento é a PEC 50/2006, que estabelece 
o voto aberto nos casos em que menciona, terminando 
com o voto secreto parlamentar. 

A referida proposta foi apensada às PECs nºs 
38/2004 e 86/2007. Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania foi apresentado o relatório do Se-
nador Antonio Carlos Valadares. O relator acatou o 
voto aberto apenas na questão do Veto. Continuamos 
reivindicando que o voto aberto seja estendido a todas 
as questões do Congresso Nacional, por isso apresen-
tamos requerimento para desapensar nossa proposta. 
O requerimento já foi aprovado. Neste momento o pro-
jeto aguarda inclusão em pauta do Plenário.

Precisamos de grande mobilização da sociedade 
para aprovação dessa proposta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Considere atendida a sua solicitação na forma 
regimental.

Em homenagem ao Rio Grande do Sul, que tem 
presentes hoje nesta sessão dois grandes expoentes 
da política brasileira, Senador Pedro Simon e Senador 
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Paulo Paim, eu quero convidar V. Exª para presidir a 
nossa sessão. (Pausa.)

O Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica que, com respeito aos 
Pareceres nºs 2.630, de 2009; e 334, de 2010, da Co-
missão Temporária de Estudo da Reforma do Código 
de Processo Penal e da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, respectivamente, relativos ao 
Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que dis-
põe sobre a reforma do Código de Processo Penal, e 
proposições anexadas, que, onde se lê PLS 335, de 
2007, que altera o art. 610, do Código de Processo 

Penal, para suprimir a abertura de prazo de vista ao 
Ministério Público nos casos em que especifica, leia-
se PLS 355, de 2007, visto que essa é a identificação 
correta do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 260, 
de 2010 (nº 503/2010, na origem), do Presidente da 
República, submetendo à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis-
tro Rayder Alencar da Silveira.

A matéria vai Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

É a seguinte a Mensagem recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim.Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 261, de 2010 
(nº 504/2010, na origem), do Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do 
Sr. Antenor Américo Mourão Bogéa Filho, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 

Especial do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re-
pública Togolesa.

A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

É a seguinte a Mensagem recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim.Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu do Presidente da República 
as seguintes Mensagens:

– Nº 257, de 2010 (nº 489/2010, na origem), resti-
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 14, de 2010 (nº 5.536/2009, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a União a doar ao Estado do Mato 
Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas 
denominadas Maiká, em litígio na Ação Cível Ori-
ginária nº 488, que tramita no Supremo Tribunal 
Federal, e Cristalino/Divisa, de que trata a Ação 
Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa por 
decisão do STF na Reclamação nº 2.646, san-
cionado e transformado na Lei nº 12.310, de 19 
de agosto de 2010;

– Nº 258, de 2010 (nº 490/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 
2006 (nº 2.854/2003, na Casa de origem), de ini-
ciativa do Presidente da República, que autoriza 
a Universidade Federal de Goiás a alienar, por 
meio de doação, imóveis à Universidade Federal 
do Tocantins, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.311, de 19 de agosto de 2010; e

– Nº 259, de 2010 (nº 491/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 307, 
de 2009 (nº 3.948/2008, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que cria 
cargos de Técnico de Laboratório e de Auxiliar 
de Laboratório no Quadro de Pessoal do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.312, de 
19 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 (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência recebeu do Presidente da República 
as seguintes Mensagens:

– Nº 262, de 2010 (nº 497/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
65, de 2010 (nº 5.913/2009, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que 
transforma em Funções Comissionadas Técni-
cas – FCT, criadas pelo art. 58 da Medida Pro-
visória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, 

em cargos de Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS, em Gratificações de Exercício 
de Função devida a militares e em gratificações 
de Representação pelo Exercício de Função de-
vidas a militares, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.315, de 25 de agosto de 2010;

– Nº 263, de 2010 (nº 511/2010, na origem), restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 25, 
de 2009 (nº 1.779/2007, na Casa de origem, do 
Deputado Pulo Piau), que institui, na República 
Federativa do Brasil, a data de 30 de junho como 
sendo o Dia do Fiscal Federal Agropecuário, san-
cionado e transformado na Lei nº 12.316, de 26 
de agosto de 2010; [Esse projeto, na Casa de 
origem, foi do Deputado Paulo Piau, e eu tive a 
alegria de atuar aqui no plenário para a aprovação 
do mesmo. Meus cumprimentos – casualmente, 
sou eu que estou lendo – aos Fiscais Federais 
Agropecuários, pelo seu Dia, transformado em 
lei, na Lei nº 12.316, de 26 de agosto de 2010.]

– Nº 264, de 2010 (nº 512/2010, na origem), restituin-
do autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
152, de 2008 (nº 1.890/2007, na Casa de origem, 
do Deputado mauro Nazif), que acrescenta dis-
positivo à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, 
para dispor sobre a duração do trabalho do As-
sistente Social, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010. [Essa 
matéria também aprovamos aqui no último es-
forço concentrado.]

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

Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência recebeu do Sr. Presidente da Re-
pública Mensagens nºs 111, de 2010-CN (nº 520, de 
2010, na origem), 112, de 2010-CN (nº 521, de 2010, 
na origem), 113, de 2010-CN (nº 522, de 2010, na ori-
gem), 114, de 2010-CN (nº 523, de 2010, na origem), 
115, de 2010-CN (nº 524, de 2010, na origem), 116, de 
2010-CN (nº 525, de 2010, na origem), 117, de 2010-
CN (nº 526, de 2010, na origem), 118, de 2010-CN (nº 
527, de 2010, na origem) e 119, de 2010-CN (nº 528, 
de 2010, na origem), encaminhando, respectivamente, 
os Projetos de Lei nºs 50 a 58, de 2010-CN.

São os seguintes os projetos:

AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



43466 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
305ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43467 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



43468 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
307ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43469 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



43470 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
309ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43471 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



43472 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
311ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43473 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



43474 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
313ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43475 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



43476 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
315ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43477 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



43478 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
317ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43479 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



43480 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
319ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43481 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



43482 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
321ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43483 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



43484 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
323ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43485 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



43486 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
325ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43487 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



43488 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
327ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43489 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



43490 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
329ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43491 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



43492 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
331ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43493 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



43494 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
333ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43495 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



43496 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
335ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43497 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



43498 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
337ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43499 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



43500 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
339ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43501 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



43502 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
341ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43503 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



43504 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
343ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43505 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



43506 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
345ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43507 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



43508 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
347ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43509 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



43510 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
349ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43511 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



43512 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
351ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43513 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



43514 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
353ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43515 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



43516 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
355ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43517 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



43518 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
357ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43519 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



43520 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
359ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43521 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



43522 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
361ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43523 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



43524 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
363ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43525 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



43526 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
365ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43527 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



43528 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
367ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43529 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



43530 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
369ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43531 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



43532 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
371ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43533 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



43534 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
373ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43535 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



43536 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
375ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43537 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



43538 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
377ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43539 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



43540 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
379ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43541 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



43542 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
381ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43543 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



43544 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
383ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43545 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



43546 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
385ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43547 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



43548 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
387ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43549 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



43550 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
389ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43551 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



43552 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
391ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43553 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



43554 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
393ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43555 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



43556 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
395ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43557 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



43558 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
397ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43559 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



43560 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
399ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43561 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



43562 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
401ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43563 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



43564 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
403ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43565 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



43566 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
405ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43567 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



43568 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
407ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43569 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



43570 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
409ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43571 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



43572 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
411ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43573 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



43574 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
413ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43575 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



43576 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
415ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43577 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



43578 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
417ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43579 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL418



43580 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
419ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43581 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL420



43582 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
421ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43583 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL422



43584 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
423ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43585 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL424



43586 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
425ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43587 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL426



43588 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
427ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43589 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL428



43590 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
429ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43591 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL430



43592 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
431ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43593 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL432



43594 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
433ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43595 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434



43596 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
435ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43597 AGOSTO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL436



43598 Terça-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2010
437ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 31 43599 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Lei de nºs 50 a 58, de 2010, do 
Congresso Nacional, vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamento Público e Fiscalização.

Nos termos do art. 112, da Resolução nº 1, de 
2006, do Congresso Nacional, fica estabelecido o se-
guinte calendário para a tramitação dos projetos:

Leitura: 30/08;
Até 04/09: prazo para publicação e distribuição 

de avulsos;
Até 12/09: prazo para apresentação de emendas;
Até 17/09: prazo para publicação e distribuição 

de avulsos e das emendas apresentadas; e
Até 02/10: prazo para apresentação, publicação, dis-

tribuição e votação dos relatórios, encaminhamento dos 
pareceres da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

As matérias são publicadas em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 31 de agosto do corrente.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Estes são os assuntos que tínhamos para informar 
à Casa no dia de hoje.

Como não há mais nenhum orador inscrito até o 
momento, encerramos a sessão do Senado da Repú-
blica, com a presença do meu querido amigo Senador 
Pedro Simon, lembrando às Sras. e aos Srs. Senadores 
a realização de sessão deliberativa ordinária, amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 27, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

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

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 411, 

de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Júnior), que aprova a Programação Monetária 
para o primeiro trimestre de 2010.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

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

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

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

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

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

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

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

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

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

9 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

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

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

10 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

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

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

11 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

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

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

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

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

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
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13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

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

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

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

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

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004

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

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

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

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

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

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 

na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”).

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

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

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

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

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

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

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

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

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

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

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

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

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

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

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

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

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

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

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

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

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

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

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

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

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

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

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

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

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e
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– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

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

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

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

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

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

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

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

permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

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

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

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

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

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

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

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

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

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

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emen-
da nº 1-CAS, que apresenta.
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32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

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

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

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

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

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

– de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apre-
senta; e

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

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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

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

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-

sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

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

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 18, de 2009)

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

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

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

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

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

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

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)

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

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

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 

restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

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

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

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

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2009)

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

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

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

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

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

2008-Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

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

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

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175,  

DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

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

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

Complementares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 316,  

DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior.

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

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

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

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341,  

DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

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

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

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

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 381,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

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

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

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141,  

DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231,  

DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade.

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

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

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

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 261,  

DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

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

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

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265,  

DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 684,  

DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
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de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

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

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

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

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 84,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

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

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

Complementares)

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

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

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

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

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo.

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249,  

DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)

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

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

65 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)

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

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

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

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

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140,  

DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

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

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)

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

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

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

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

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

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

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

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 26 
minutos.)
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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.



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

 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.



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

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).



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

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).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador 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

 



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

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
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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).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, 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
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (63)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,69)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,64,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,65,73)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (2,53,56,58,61,72,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,77)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (28,70,71)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB  (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  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.
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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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

 

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.



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

2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258

E-mail:scop@senado.gov.br
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010
 

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV)   

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V)   

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI) 

  

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII) 

  

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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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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